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Ticaret V ekaletı bu hususta· 
bir talifnatname haz1rl1.gor 

Satlşiarda hububata talb.ik edilen kontroı va takibat yen! 
bir şekilde yapılDcağı gibi makarna bisküvi yap~hp 
yapılamıyacağı da bu talimatnama ile anlaşı:acak 

;JC er aAşauı : 
Ekmek çeşnisi 

- - ---
ikinci cephe 
rJlünakaşaları 

ıslah edilecek 

HUseyın Cahid YALÇIN 

İkinci cephe meselesi gen;ckten 
ganp bir §ekil almaya. ba..,ladı, Du. 
rup <lunıp ortnya ~ılı.,yor \'e zanıan 
g.eçlikte, mo.nasız bir ~ey olul·or. 
Çünkü. ikinci bir cephe ~ıuak bil• 

Ankaradan gelen haberler:ı g-ö:~ 
yeni kararla k!lı;Uk çlftçlnln yilzde 
:50 mahsulü serbest bırakıl<lığ.nJa.n 

gerek istihsal mmtakaları s-erekse 
bUytik şehirlerde buğday, arp·ı, ç:ıv. 
dar, burçak, kaplıca ve yula.f gibi hu 
bubata tatbik ed!lcn kontrol ve ta. 

Milli Şef 
SlvrJhisarda Jıassa :ıo;kerlerin karan-ereceği ı 

Lir İ!;itir. Baı:-lanğrc·ta. daha. bö~ le 
b~r t~ll.VYllr menuub:ılıs olmaılığı ı 'Jo••y•u•• ve c"ıftç•ııerlft 
~dnlerde hat ır:ı ~f·t!ımek ve tN ... J l\ İ ti 
'lk etmek !!ayeıı:ile m:ıtbu~ttıı mü I •• . • t .. ' 
dnfaa edilebilk<li. Bu \·azire ya. goruş u,er 
ı•ılc1ı, Ha.ttA .\Yıı.m Kamauc;ınıfa 

-llHe müzakereısi gt'i:ti. Fa.h:ıt r.~ RelslcAmbur 
'eki1 l\Usjer Çörçil böyle bb• i e . • • 1 
harar vermenin Genel lmrmayıı a· Çıftçmın daha çok çalış. 
it bir \azifc oldu:;"'tlDu hatırlattı. ' ması lüzumuna işaret 
Sonra Rus de\ let ad:ınıları ikinci buyurdular 
<.-ephcye liUfıın gösterdiler. müt tı • Sivrihiı,ar 21 (A.A.) - Aziz ve 
flk memleket gazef:elerlnin hepsi Milli Şefimlz İsmet 1nönU bugU.n sa. 
bu na tal"'.lJtar oldular. Çlink!i e at ıo da kazaı:ııızı şereflendirmlşler 
ı:as itibarile bir i!ıinci ecphe açı~; ve binlerce halk tarafınclan yaşa, 
nıruo fikrinin aleyhinde bulunma varol sadaları ve ıUrekll alkışlarla 
ya imkan yolltar. karıırlanınışlardir. Hükümet bahçe • 

Nihayet Sovyetler RirUfü ile ılne inen büyUk misafirimi~ yanları. 
1ııı;ilt-er.e \"e Amerika h\iküme le na köy mul:ıtarmı ve çiltçıteri kııbul 
ri ikind cephe mı>Selesi hakkımla. buyurarak kendilerinden ka:ı;anın 
a)ni fikirde bulunduklıırım res Zira! durumu hakkında • lzalıa~ aı • 
ınen iian ettiler. • dıktan sonra köy okullarına tema.ıs 

Artık bwıdnn sonra ikhwj cep· etml§ıer, çocuklarını okullara gönde. 
he dedllıodularınm devar.ı etme rlp göndercmedi!derlnl ve köylerden 
~inde, gazetelerde ikEnd Ci!~~·e. Çifteler köy enstitUsilne talebe gt -
nin füzlımu müdafaa olonm!\';1t1d:ı dip gttmedl~ni istizah buyurmu'}lar ı 
hlr mana kaJmamak lazım ~elir. ve kendilerini memnun edici cevap 

kı~::ı.t islerinin y:ı:ıl blr ~ekilde ya.pıt. 
ması için yeni osaslar bazırlanmıı.k. 
tadır. Her tUrıU karr;.ııktıta mani o. 
lunm:ı.3ı içtn bu hususta hazırtan'.l.n 

talimatnamenin bugünlerd.! b'ldiril • I 
mesi beklenmekted;r. Bu talimünıı.. 

m'.? ile şehitlerde un satılıp satılamı. 
yacağı, makarna blskUvi gibi undan 
mamul mcvaddm imaline müsaade 

, .. ------,ı 
Voronejd.e 

Ruslar 
Almanları 

edilip cdl!emlyeceği de anl'\'}llllltş o. d 
lacaktır. ge,. i s Ü r Ü 

Diğer tara.flall ticaret vek~leti b. 
tanbuı ve diğer büyük §ebi.rıerıu ek. ;;ımanl!ır Rcstola 
mP.k çe~nisinln yenl m:ı.hsul ile ~la. I 
btna karar verml§tlr. 8 kilometre 

Bu kararın tatbiki ile ekmek biraz 
daha mugaddt ve daha beyu hale J81i 18ŞU 
getirilecektir. Bunun için de eknıeğe Kafkas demiryolu üzerinde 
mühim miktarda yumuşak buğday lS Sovyet treni tahrip 
girecek ve kep2k nlsbeti aıaltılacak. 
t11" :augcta:rdan başka maddelerin eJ.<.1 edildi 
meğe karıştırılmasına ıuzu.n göruı. Lo.ıdra, 22 ( A •. l) - Moskovadrı 
mcmektedlr. neşredil::n Sovyet gece yarı!'n lehli· 

BUyük şehirlerin ekme~dlk bu~day ği: 
ihtiyacını karşılıyacak olan toprak Temmuwn 21 inde ku' ,·etleri • 
mahsulleıi ofisi, Çukurovadan y!nl l miz Voronej kesiminde ve Voroşi· 
rnabsulün s('.vkl henüz ba,1am1ş oL lofgradın cenup doihısuuda çarpı~ 
duğunda.n, dlin !stanbulcla bazı l'lemt. m:ılara işlin1k etmişlerdir. 
!ere e"ki ~şniye nazaran mı<ıır ve Diger bölgelerde kayde şa~·an lıir 
arpaııı fazla. un vermiştir. Bu vaziyet şey olmamıştır, 
birkaç gUnlUk ve ınuvakkaktir. Lodra, 22 (1'.A.) - Voroncj kf• 

Aşhane ve mahru
kat ofisi işleri 

V&H bu sa'ab tvkal 
Umum Mü.dirile 

görtişHl 

siminde Huslar Almanlorı ııeri sür 
mcktcdirlF!r. Muhtelif miistnhkcın 

noklnlar geri alınmıştır. 

VoroşiJorl{rndın ccırnp doğusun • 
da, üslün düşman kuvve!leri karşı• 
sınıfa Ruslar Yt'ni mevzilere çekil 
mi)lcrdir. 

(Devamı S üncüde) 

(.'üııkü alil<a.dar makanı1ar bu bap· aımı~l:ırdır. Bugünkü dt\nya boguş • 1 
la, ne düşiinmek ve ne karar ver masında kuvvetli blr ord..ı besle:n~k ı İstanbul Yali ve Beledi) c Reisi 
. ml"k lazım gelirse dü~ünmü~ ve zorunda oldu5umu2u bu ltıb.ula çlft. 

1 
Doktor Llıtri Kınlar, lı11 sıılıah. YI'• 

'ıernıi5 ols.caklardır, Son güııler clmlzin daha çok ı;alrşması ıa.zımgel. I ni \':.ılı!~ h:ınına E:İdcrck ~l"lırimiz~ 
de bazı Amerilmo g!lıetelerinin: diğiııl esasen bunda ttım<J.tıarı oldu • de bulu•wn Evkaf L"muın ıııiidii• ı: 
t • .-ınld b1r ikinci ceph-: açılmao;ı lıiç ğunu beyan buyurarak 15 da.l<1kalık ıle lıir mücldel ~firü;;mii~lfir. Bu µ-ö · 
akla gelmemiş gibi bwıun li.izü- bir tevakkuftan sonra gene tıalkın rüşıncık, Evkaf İ<l::ırcsi tJr::ıfınd ::ın 
munclan \·e nrele yapılmu.sından co~kun tezabUratı arasında çifteler cinüıııli!.d.l.:i kış a~·ıl<t<"ık ::ı~hnnckr 
bah,.etmeleri Jzah ('{lilemly<!cek bir köy enstıtUsUne miltevecclheıı kau. y::ık:ıcak ofisinr rıit işk·r etr:ıtınrl:ı 
isnndır. Yapılnınk lrab.l olsaydı, mızdan aynlmışlardır. kontt'.';tıJ<luğu ltıhınin olunr.ı:ıld:ırlır 

Amiral Lihi 
Amerika genci 

kurmay başkanlı@ı
na tay!n edildi 

raşinuron, !'2 (A.A) - Snlı gü;ı• 
kü gazetC'cilcr toplanltsın<la Ruzvclt 
Amiral Lcahynin Cüınhurrcisili"i 

genelkurmay lıtışkanhğına layin <'• 

dilıliğini Lıil<lircrck dl'nıiştir ki: 

elbette yapılırdı. 
6-0ston rııdyosu da son neşriya• 

tmd.a. bununla maşgul o1uyor. 
FAkat o birM &ha mahalli dil 
"ilnceye meylediyor. B<ıst-00 radyo~ 
~una göre, A vnıpada ikinci cephe 
n~k için en az 000 bin kil?ilik 
lıir kuvvete ihtly~ \•udır. Bu huv 
'eti kı..'8 bir zamanda A \'rupa kı 
~ ılarma. (,)dı:armal{ ic;in büyiil,: ku.. 
yiplerl gö"T.e almak icap ediyor. 
Hem karaya asker c;ıknrmakla da 
Is bit.mi' olın:ız. Ondan @onra ik· 
ma~ mecburiyeti bnşlar Id, bu ,ıa 
!;Ok zorrlur. Gemi husu..,uncfa ~l\ze 
"lınruaŞJ foapeden fevkalade roda 
J,arhkls.r istf.hfaf olunmamalıdır •• 

tst.(' B001ton radyosu hn mil~'ki'.• 
lıitı s.nlattıktıın c;onra büyiik bir 
kuvvetle Anupnda bir 1t~pr\l bn,. 

1 Imnnak yerine Nol"\'«fen b~ş 
la~·anı.k tspa.nyayıt lcıı~nl' Ul.'\nan 
uzıın sahtı b"yllr.<'!\ kiiriik kll\·,·et 
lerle miit-eaddit ihraç haTeketlPri 
yapılnıa.,mı t~n-qiye edly?r· _r.ım • 
(laki maJ:c::nıl di!~manfa r.ıddı mu 
lıl\rebelere tnto"mak itcğil<lir .. 
Jhi-.munı izıu;tır. J~sa'> ı:ı;ayc Alma.o 
lan Ruill r.ephesin<lPn tmn·ct ayrr_ 
ırıı:.-r!t 'Tlochur etmek 01ı11~tan '40ft• 

Ti\ flu "'! türni hir hareket ile te 
rnln t'ı'll'\l'SQ edil!o>in isln mahiyeti 
, -. 

<. :. •• .: ;l!l ~z. 
(De\·ao:.ı S llncUde) · 

iş hacmi çol!_ ıen!?ledl .. __ ... ______ .., ____ ---- ı::wwwsz zws -

Mum la H a,nal ve 
işçi aranıyor! 

Amerikan oı dularınııı bnşkuma"• 

danı olan Ciimhurreisi, Leah\nin 
görüşlerine karşı lıü~ük bir ilinın ı 

beslemektedir. Amiralin tayini ha
lrnnlRndaıılığa znman ve kıymc li 
bir gayret kazanrlır!'.caktır. 

ı\miral Leah~nin bu makama ta 
~·in edilmesi ı'1e b:ışkum:ındanlığ111 
Biı:lt~ik Millcll.!rin dünya slral~ji' 
Pliin J:ırrn ı n hazırl;ı n mosın rf:ı dııh~ı 
fanı bir rol o:ynıy:ıcağı mfınıısıı . 
ı:ıelip Relmediğine dalr sorulan b': 
suale nuT.vell ~merek hunun heın"n 
heıııen imkansız olrluğu cevabırı 
vernıişlir. 

Liman işlerinde yevmiye 410 ~uruşa 
çıkarılclıjı, kudma.cı ve t6rzı k2Uaıarı 

yevmiyeleri btrer misli arttığı 
balde işçi yok 

Son zamanlarda memleketimizde 
bir çok yenl l§ lınkA.nı&rı açilmış, 

bilhassa basit l§ler yap.uağa Jtlışaıı. 
!ar için dolgun kazançlı lı,ıler mey. 
dana çıkm~tır. Bu ııebeble da.ha az 

kazançlı işlerden bu işlere doğru bir 
akın g6rUlmUş ve evvelce bir tek boş 
yer butunamıyan lı,ılere de şimdi a. 
dam arandığı halde bulunamaz ol • 
muştur. 

Şimdi ı, hacını çok a.rtmış olan 
Mersin Umanmda denlZ işlerUe uğ. 
r8.§8.C&k l§çilere ve mavnacuara çok 
ıhtiyaç olduğunu ve yevmlyeler -iOO 
kuruşa kadar çıkartldığ"ı halde adam 
bulunamamaktadır. 

Mitte!lk tf &aret 
ıemilerl 

:ıı:vvelcc senelerce sıra beklenen ts. 
tanbul~a hamallı~a şimdi mumla. a. 
dam aranmaktadır. Yi11tçUlcr ce. 
mlyetl, 940 seneslndenberi cemiyete 
hamallık içln istida He mUra.caat e. 
denlerl şimda aramaktadır. Bunlara 
derhal iş verilecektir. Bundan 60nra harp 
Kunduracııık eahıısında usta, ka1. malzemeai ICJ§ımtna 

fa ve çırakla.nn haftalıkları mUte. hasredilecek 
madlyen yükseldiği halde işçi bulu. Londraı ı2 (A..A.) - Amerlkada 
namamaktadır. Terz.l kal!alarııun , gemi inşaatı tam randimRnla işle • 
ha.ftalığı geçen seneye nazaran yllz. , me.!inc rağmen gemi ltayıbını kapa. 
de 75 ten % 100 e kadar yükselmİ§ tamamakt.adır. Bunclan dolayı: bun • 
olduğu haHie kalfalar gene n:ızl:ın. ı dan sonra, ticaret gemileri harp mal.. 
maktadır. ÇUııkU. 1~ bacml o niSbett.e I zemelerin ta!l)tmma ve ha.rp için el. 
2:enlştlr. zem olan mallara hasredlleC3kUr. 

Tr mvayd 
bir çocuk unu!uld 

(Yazısı S üncüde) 

l'l';LF.a''ON: YAZI lŞLERh 23872 IDARE: 24S'l'O ~ SE.~: l!? 

PiRiNÇ, FASULYE, YAG VE 
PEYNiR SERBEST BIRAKILACAK 
Fiyatları rekallet yoWe normal ba~de 
lalilrmek mllmkOn oıacajı umuluyor 

ithalat ve ihracat birlikleri
nin de lağvı muhtemel 

Hububat satııtarmın serbest bıra. birliklerinin yen! bir şekle l{onulnl'l 1 

kıımıuıı kararından sonra pirinç, fa. veya bUsbütUn lflğvı da dilşünUlmek. 
sulye ve .saire gibi muhtelif toprak tedir. Esasen bu birlikler ıhdas e 
mahsulleri ile yağ, peynir gibi hay. dildi~( vakit iaşe teş!tlıat ve ia§e mu. 
van mahsullerlnln de tamamen ser. dUr!Ukleri kurulmamıştı. 1a~e mı.,. 
best piyasalara arzedilerek satılma. te:arlığının muhtelıf umum mUdUr. 
sına mUaaade olunacağı ıiaber ve • lükleri ve ofüılerl vardır. Halen bir. 
rllmektedir, Kara borsaların faaliye. ilklerin iştigal sahasına giren 1.§lerın 
Une nihayet vermek ve her tUrltl bu teşklla.ta taksimi ve birliklerin 
mamuı!tııı flya.tıarmı rekabet yoluy. 

1 
lA.ğ'vt ile bUtı;ede de çok mühim mlk. 

la norma hadde indirmek için bu I tarda bir para tasarruf edllmı, ola. 
yolda tedhirlPr alınması muva.tık gö.

1 

caktrr. Bu hususta katl kararın a. 
rülmektedir. ğustoa ayrnda meclis açıldıktan son. 

Bundan ba~ka lthalit ve ihracat ra verlkceğ! söylenmek:e:ilr. 

Feci bir !<aza mı ? 
içinde er kek e.b ı sesiy&e 
nos bir sandal i;ulundu . 
!Jüo, Ort:ıköyde. sJhiltle i3j7 mı• 

maralı ve "Nural" isimli hoş bir 
sand:ıl hııluıımu~ıur. 

Sanrl:ılııı içinde erkek elbisesi 
lnıluıııııu~tur. S:ın<l:ıl sahibinin hL•r 

lıanııi bir k:ııaya l;urhan ginip E:i:· 
mediği elr:ırında e1'emmheı:c t:ıh~ 
kikatn lı:ışlaıı rııı:;l ı r. 

Son 24 saat içinde 

23 ma ttelk gemi 
babr!ldı 

Si da 
Devriye 

çarpışmaları 
oluyor 

Fıı.ka hava meydanında 
• 

30 MH~wer tayyaı esi 
t hr!i1' ed ldt 

Mersa lV1 atrulıa yarım 
saatte 400 gülle atıldı 

l.ouclra, 22 (:LA.) - Mısır cffa• 
nnd .. lıarp tlııruııııında bir değışık 
lik olm::ıınış, re~ıni lngilız tebliğine 
öre diin ynlmz de' rivc faaliyelı 

ıJ!ııııı-:; l ur. 
'ıliilefik tn~ y::ırclcr, Edd:ı!ı:ıya yıı, 

tıkl:ırı ınm-nffııl:ıyeLli hiiL'uınd:ın 
~onr:ı Fıık:ı Jın,·ıı ıne~ ıl, nına Jıü • 

~alta Ü~e~i~de .. 3 ta3•yare I ı;uııı etruı)ler ve :ıo mihHr ln\\ar • 
du§uruldu ~ini t:ılıripbc) lemişlenlir. 

vı,ı, 2Z (A.A.) - Alınan tebligı 

'!On 2-4 saat zar!ın~h 23 müttefik ti. 
caret gemisinin bı:ı.tırıldı~ını lıil1lr 

mektedlr. 

Londrıı, 22 (.\..A,) - Son 24 saat 1 H.B.C. ııin ct•plıc ımılı::ıbirinc ~ö. 
zarfında Malta adası üzerinJ~'cl fa. 

1 
re ıniiltefik l:ıyv,ııelt•rin kııll nılı'.. 

aUyet esnasında 3 bo:nb:ı uç'l~ı tah. la"ı homh~lnr. ;;oo mrtrr mv~ ıbb 
rlp edilmiştir. ( oe,·amı g iinrü<fe) 

Posta ve tegraf teşki18tınd~ 
esaslı değişiklikler 

Umum müdürlüK yeni bir teşkilat 
kanun projesi hazırladı 

Klçilll memurlar ter!ib ec!-lle4::e!ı, ldara. 
nlnsablt bir muhasebe usııı~ oıacaı. 

revkalAcle mesaisi görüle ıere 
ili ramiye verllE b · lecek 

(Yazısı 3 iı"<'ti l 0 ) 
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Sahibi ve Ntıfl'IJ>&t MUdii11ı 

hakkı tank us 
t3:ı.Gldtgı ,..: \Vü:ıı lılatt:ıe.• 

HABERLER /r..--? .~ .. ~-~J~~-~.Y..~.!!~.~-----.. 
ABONll ŞABTLA.Rl 

'l'tlrkiye Ecnebi 
1' .. 00 H..r, !i.ltO Kr. 

7.00 • 1' .. 00 • 

Mısırda 
(Bqtara.fı 1 nclde) 

lık bir- sahada infilak ettiklerinden, 
yerde bulunan düşman tayyareleri• 
ain hasara uğramamalarına imkAn 

Çinliler 
Japonlara mlblm 

bir darbe indirdiler 

Amerika llarlclye 
Nazırı 

Bugünlerde mühim 
beyanatta bulunacak 

1 Pireyii de,,e de.il, 
deveyi pire vapını 

fi aylı.il 

yoktur. Çunking, 22 (A.A.) - Çin sözcüsü 4.00 • 8.00 • 
1.60 • ll.00 • Mütefik tayyareleri Sidi Barrani• Heng!eng ve !yangın işgali ile çın. 

Gaz.ete~ 1t!Sndeı1len Ye de muvaffakıyetli bfr tanrcuı 1 Jilerin Japonlara. mtihiın bır darbe 
f!:vrak ~rt werllmet yapmışlar, iki düşman mavna!.ında 'indirdiklerini söylemiştir. Çlinkil Ja. -r.a--r:m---------•I yaııgıq ~·ıkannışlardır. İngifü: tay • ponlar Çekla.ngkia.nfsi şimendl!cr 

L<ırıdro, !2 ( A.A) - Aıncri k:ı 
Reisicümhuru Ruz"c!t, dün ak~anı. 
matbuat ~ konferansında Harici' t:, 
nazırı Hulün 2•3 güne kalhır ınii • ı 
hiın bir nutuk iraıl edeceğini ve lıu 
nutukta, müttefikin zaferinin !Je,l• 
riyetin emniyeti ve hiirriyetin scı.·ı 

1 
mr.ti hakırnındm1 eheınmi~cli meı·· 
rnbahs etlileçeğini, nutkun müwr.ıi 
dcsini görerek tasYibettiği n i ~Üj ır.. 
miştlr. 

~· , ................... ;-) 
i 'l>'iindor>na~ 
~BugiinPe 
,...., ...................... •' 
Japonya yakında 
~.uıyaya aarraz 

e~eceKmiş i 
Londrau~ s.yıı.sı w .. b.fülerde söy • 

endıgine g.::rc ııç hatta. ıçindc Japon. 
va Sıbiryada. taarruza: geçece~tlr. 

Bu rual(ı.ı:natı veren Ba.sler ~ahrihten 
ı;az lesi dıyor ki: Londrada Ja.pon 
t.ıarruzununun ani bir hücum şeklin.. 
de olacağı .sa.nıımıı.ktadır. Bu lhtl. 

muı enrli§e uya.ndtcm&kta.D. hali kal. 
mıyor. Çi!nklı UZ&k~arktakl Rus 
kuv~cL!crınln ehemmiyeti hakkında. 

nıal1lmat yoktur. 

y~rcleri biçl.ıir kayıp vermemişler~ pıattınr stratejik ehemmiyeti dolayı. 
dır. .sile!,_bir i!lı§e 'Ve ikmal hııttr olarak 

Pazartesi akşamı müttefik tayya.:' ... ı(ünanmak istemektodirler 
reler, mihver askeri_temerl\ÜZ. mın'1 ~ü şunları ilAvo ctıni.ştir: 
takalarına ,.e münakalatına hücm~ Bi,muvatfakiyetıer ile Çinliler, 
eylemişlerdir. '.\!ısır~ C'Ölünde tt'gi.:...- ~~Kiangsicre Şangiaonun garbin,,. 
liz ku\'\'ctleri mevzilerini muhafıuin d:11.açılan•gediğl 30 kilometre k&da.r 
ediyorlar. geniŞlctmi§lerdır, Japonlar garp is. 

lskenderiye, 22 (A.A.) - tngiln:. tİkıimetinde Hveikiye doğTu çekil _ 
harp gemileri dün Mer.s:ı J\Iatruhu :mektedirl'er. 
yarım saat kadar bombardıman e•· 
miş ve yüksek infilaklı 400 gülle at cıark cenbeslnde 
mıştır. Bu dört gün icinde 1\Iers;ı ~ ff' 
Matruha kaı şı yapılan üciiııcü bom• (Ba.~tarafı 1 ucide) ı 
bardımnndır. İngiliz harp gemileri, Alman radyosunda bir spiker~ 
neniz tayyarelerinin yardunile Ji • dlill, Voronej muharebesinin bilme 
man tesislerine. limanda bulunan diğıni söllemişlir. 

İngiliz Avam 
kamarasında 
Dalliliye nazırına 
verilen tev&U saıa. 
biyetl tenkit edildi 

;apurlarla bir tleniye gemisini to- ıı_ıos.ko\'a racl~osu, bu sabah, Vorı:ı 
d • h b Bu salahivete istinaden 540 pa tulmuşlarclır. İngiliz harp gemi• neJ e mu arc enin kalt bir safha• J' 

Icri hiçbir mukavemet gÖrmemi•ler ya · girdiğini bildirmistir. Almanlar ki~i mevkuf bulunuyor 
sc de İngiliz deniz uı;ukl:ırı, şiddet.' Don n.ehrinin batı kıyrstna geç • Londra, 22 ( A.A.). - ıham ka .. 
il bir ateş ile karşılaşmışlardır. Bu ~ekledırler. İki büyük nehir gcı:i· mnrasında Dahiliye Nazırıııa, rnab
'.\Iersn l\lalrulıa ;yapılan Jıücwnun\ '~'. Rus!nrın eline tlüşınüştiir.'! Dif,,... keme kararı o]ma.zdaıı, bir lngiliz 
en şiddetlisiydi. Bombarrlıma.na ~iş ikı geçıt ~e top ateşi altın eladır.• vatandaşını tevkif etmek hakkında 
tirak cimi~ olan biİ' Ingi1iı zabiti; B.B.C.nın Rus cephesindeki hu• biı· miinn'l.:.aşa cereyan ctıni!';tir. Ru 
güllelerin 'hedeflere i'>aheı ettiğini: sust ~~ı~a.hiri Rusların Almanlar • saluhiyP.t üzerine -5İmtli 540 kiŞi 

Bir insanı is mahvetmez:. 
İnsan, işinin büyüklük veya küçükliiğiinclen Jolayı 

da mahvolmaz. 
insan yanlıs fikirleri yüzünden mahvolur ve hayatta 

muvaffa:k olamaz. 
Ehemmiyetsiz şeylere fazla kıymet veren insanlar, 

çabuk atlatılan, sinek gibi kıyıda kötJede. titrek )'~ 
ya alıskın insanlardır .. Amiyı?ne tabirifo pire:;i deve ya.
pan adamlar, en kücük bir zorluk karsrsznda di.işünmeiıi. 
ni ıınutan insanlar. aiabi bir buhran icincle cırpınmaycı 
mahkumdurlar. 

Rulumuzu, pireyi deve yapacak değil belki Jev&yi. 
pire yap«cak bir ıekild e terb: ye ediniz. l 

Tramva~da bir de 
çocuk unuttiJl·du ! 
U&ataıau dlter eşyaların idarece 

bir listesi bazırlaluiı 
Tramvay ıdarcslnin arabalarda u. 

nu tulan eşyalara ııJt olarak n3§ret. 
tiğı li.sl~de, bir de çocuk butunma.k. 
tadır, 

Çocutun unutul<lut'u tramvay ara. 

cularm hepsi indi!d.en aonra.•3 ya.. 

Hus: a ~i:>::?rlerı ekseriya. Slblrya.. 
da m&.re;ıal Elllherin kumandast aL 
t.ında blrJt •ç ı..ollyonluk Sovyet ordu. 
&U meı.cut ulJ.rğunu bildlrmipe dl 

t.fr çok !ngılız a-a.cm ınl1teha.ıısıslcl\'I 
Uzak~arkt.an bd.tıya. önemli kuvvet. 
Jeıin 111>vk oıu..ııuı.ığu, ve Sibiryadıl 

Jap•mlnrt karşılıyııca.k kuvvetlerln 
bu oto.ılıaLte zayıfladığı müt&l.e8Alll • 
dıı cl•rıar. B.ununla beraber bazı milte. 
ba 'i:slar bu bo§lllğun doldurulduğu 

~öylemi~tir. dan mu~um miklartja ganalın aldı.k meüur bulunuyor. 
larını bılcltrmektedir. Alman kan • l\I~hafaza'kar mebuslardan Bor bası son islasyonn geldiği srrada. yol. 

oında tahmlo. edı.len bır ~ttin 
tramvayda kaldrg-ı göriilmUştttr. Bu 
ı,~u~.,..~n vey!"' b:ıbı>:;I laT&.trnda..-ı 
gezmeğe çıkarıldtğı ve tramvayda 
unutulduğu anlıışılmııtrr. Gala.h po. 
lis karakoluna. teslim cd\len çocıik, 
saatlerce orada beltlecl:i<ten aonia • 
nihayet, teltı.ş içınde kendiıWıt a.nt. 

ınağa çıkan ailesıno lesUm"'~
ttr. 

k-.i" aUndedlrler. 
r;. rlin radyosunda generaı Meg 

b • nutuk söyllyerc'-t u~miştlr ki: -

Jııponyanın harb" girmesile, tiç 
bü.}iik mihver de~ıeurı stratejik i§. 

blrliJ;i bir za ruret ll.l.llne gelmiştir. 

Alma:-. kuvvellu:.ııin Don nehrl 
fu.erlnde yaptıkları baskL ve mareşal 
fi .:ımel ordusunun Mrsırd'3. bulunu§ll 

aulayısııc T. ponyaya yarJım etmek. 
ıeair. 

öte taraftan Alöt adalarına kar§I 
Japon hilcu.ı.uundaki fayda da Alman 
h:ı, kumandanlığının gozUnd.en· kaç. 
mamaktadır. Buna Sovyetıer birU • 
(;ı?!,I Vladlvostok yolu ile iaşe i.m • 

l·. ansızlığınt da katmalıdır. 
Harbin gUdUmllnde, siyasi icraat 

da tra.teji ve labis;a Jcrasr kFLdar ö. 
n nlid\r. 

t.tc bu suretıedlr ki Almanya, İ _ 

Lalya ve Japonya arasınd!i siyasi gö. 
''U,Ş birUği şimuıye knuaı· hareka.tın 

lama.mile ayarlı bir aurette cereya. 
oma imkan vermt:tir. ı3una kar_şılık, 
.yası ayarlık hainde, siyasi durumun 

scyrt hızla mihver devlctlerinio. za. 
ra~ ına dönecektir. 

Askeri stratejinin ve harbin siyasi 
,üdUmünün terlıp ne kadar taın o. 
ıur a, bu devletlerin sJıı zaferleri de 
o kad' r muhakkı:ı.k olur. 
J'.~Hİ'!:\IE KA.\IPA KONA. .. ~ 
'UlUDtLER: 

Rci~tcr ajansının blr Madr\t gaze. 
f e.;1 mu ha birine a tfeıı h,ı. 'nr vcrJığl. 
rıe gere, gcçtn bir hafta zarfında Pa. 
rt.s zabıtası B'işel Voldromu meyda.. 
nında. 28000 yahudi eı·kek, kadın ve 
~ oe:uk yığmıştır. Bu yalıudiler siyon 
\ ıldız1 taşımalarını mecburi kılan 
n zamlara karş gelmişlerdL 
>·ULH MESAJI HAZlRLANIYOR 
Valikanın bir sulh mesajı ha.zırla. 
a 'ı•a olduğu hakkında trntted Pres 

ara! ından yayılan baber, saUUılyetli 
• :ı:il\;;o. mahfillerinde taınamile uy_ 
du:uıa tel&kkl edilmektedir. Böyle 
t>ir mesaj ne hazırlanmıştır ne de 
hazırlanmak üzeredir. 
lKL.~Cl CEPHE ts1'E~1\'0I;; 

Amerlkada bir ın i ı y o n kişi 

Ruzvelte mektup göıwöererek ikinci 
bir cephenin açılmasını istemişler • 
dir. Bu mektupta. ikinci cephe açrL 
masının yal..ıuz Amerikan milletıerL 
n;"n davası lçln de~il, b!zzat Ameri. 
kanın mUda.fii için ve hay'3.U olduğu 
belirtilmektedir . 
"' \Il.K CEPBES1NDE: 

Şıırk cephesinde:tı dmıııu hakkın. 

rla dünk.U Alman tebllgi şu malO.ma. 
tr \'ermektedir: Cephenin doğıl kul _ 

mmda Alman ve mUtte!ik kıtalar 

Rostofa ka~ı batıdan, !iilmalden ve 
cenuptan toplu bir taarruza. geçmiş. 
lerdir. Şehir alevler içindedir, Don 
nehri üzerindeki köprüler tahrip edil. 
ml§Ur. 

Dah& §lm&lde bir Alman ordusu 
cenup doğu istikametinde .Uratle ı
ıerle?Mkudlr. Bu ordu Stallngrad'm 
ha tısında Don kesimine 80 kilometre 
yakl~ııtrr. DU§man ardcrları ve 
§uraya buraya dağılmt§ ola.n dUtıman 
kıtal&n yok edllmiştir. 

AmerllEadan lagH
-tereye bava yollyle 

gele ~ayyareıer 

hı ı:ok ağırıiır. Son 15 günrfe Alı söz alarak demiştır ki: 
manlar bu kesimde 10.000 ölii vef" "Bir ad~1ma, yani Dıılıiliye Xazı • 
mişlerdir. Voroşilofgradın renap rına mahkeme kararı olmazdan, Lir 
<loltu:mnda ,:ıeri çekilmiş olan Rus v:ıtandaşın şahsı hürriyetini· kaldıı• 
kuvvetleri muntazam ..IJ:>ir surette ri· mok ı;:ılahiyetini veMnek haksız bi~ 

Yüzde yarım ni•betinde 
kayıb veriyor 

cat l'ıateketl yapmışlardır. · harekettir ve İngiliz adalet anane • 
ROSTOF YAN/YOR lerine aykırıdır. Bu. Hilleri kıs.kan• 

Londra. ız (A.A.) - Amerika.dan 
1ngiltereye havadan gOn.derilcn her 
1000 uçaktR.n g!f.j i !ngtıtereye var -
malüadır. Evvelce yapılan heııaplar 

yüzde on kayıp olabileceğini g5sterl. 
yOl'du. Halbuki şimdiki ka.yıp ytızde 

Vl·ı· '12 A 1 ) R r • h · dırııcak bir salahiyettil"." y , ,.. • ., • - osro şe rı 

levln içindedir. Ruslar burada faz., l\lehıısbrdan Ormsby, geı;en sene 
la dayannmıyacakhırdır. Alman kuv tevkif edilmiş olan bir omiralın 
t"etleri şchı·e 6 kilomelrc lakl:ı~mıŞ: k:ırısı, he~ güııd; bcraet kazandıjı 
Jardır. balde, hula me\'lkuf bulundu~ao . ;.ı 

nus TAYYARF.U5RIN/N "'l • SÖYiemiştir. 
.4KIXLARI 1şı;i mebuslardan Consou, Dahili· 

yarımdır. 

Bu uçakları kullao.an pilotlar 90k 
zaman oksijen ma.5kesl kullanmakta_ 
dıı;lar. Bıı pilotlar Kana.da. tallmlerl. 
111 görmUşlerdlr. 

Amerikan denizaltıları 

3 Japon muhribi 
batırdılar 

Londra, 22 (A.A..) - Amerikadan 
bildirlldiğinc göre, .Kiska. adam do • 
layls.rında Amerika. denizaltıları 3 
Japon muhrlbinl batırmı§lardtr, 

---~o----

Bir J ngiliz topçekeri 
batırıldı 

V'şl, 22 (A.A.) - Manş denizinde 
Alman ve to.giliz hafi! deniz kuvvet. 
leri arasında. b!r çarpışma olmuştur. 
Bir lngitiz topçelı:eri batırılmıştır. 

miryolla.rı mi1nakaleJerine taarruz -
lara <!l!vam etmlştlr. 

Voronejın şimalinde dı.işman taar
ruzları pilskUrtUlmUştllr. 

Cephenin orta kesiminde bir Al -
man piyade tUnemi, kuşatılmış bir 
düşman gurupunu yoketml~tlr. Gö • 
ğüs göğüse şiddetU çarpıımıılard& 
105 düşman mevzii hUcumla ele ge. 
çirilm i;ıti r. 
İlmen gtl!Uniln cenubunda ve Le. 

ningrad muhasara çevresinde dilşma 
nm mUteaddit hücumları bır kısınt 

l~oııdra. 22 ( A.A.) _ Moskova 
radyosunun bildirdiğine ı;ıöre, Rllli 
tayyareleri hava meydnnlnrınıı 1.:ar 
şı yapılan akınlarda 58 Alman tay. 
yaresi tahrip etmişlerdir. tık hava 
meydanında 28 Yıınkers nakliye 
tayyaresi tahrip edilmiş, hundan 
bac:k:ı 4 Mcsserşiniit 109 düşürül 
mü,mr. 

Dönüşte Tim; hombıı tayy:ırelcri 
:ıskeı- ve cephane yiiklii 20 kamyon 
tahrip etmişlerdir. ikinci hava me:v 
danında 25 Yunkers ve hava muhw 
rebesinde bir Mesı;erşimit düşürül• 
miiş ve iki tayyare hasnra u~ratıı .. 
mıştır. 

ROSTOF NASIL BiR YERDİR 
Berlin, 22 (A.A..) - D.N.B. A· 

jaruunın askeri 'bir menbad.an öğ
rendiğine göre 500.000 kişilik nü
fusu ile SoV}"etler blrliğinin en 
n:ühün F.chirlerinden b:ri olan 
Don nehrinin i.iızer5ndıe kain Rosto! 
§ehri, :münakalat baJ.rmırndan pek 
mühim bir kilid noktam teşkil et
mektedir. Şım:ıli Knfkasyanm 
petrol me1'kezle-rinden Donez hav
zasına petrolü götilren mühim bo
rıı Rostofdan geçmektedir. Bu 
§ehlrıde pek büvli:k bir 1jman faal'.
yeti vardır. ÇÜnkü buradaki. li • 
man bütün :htiy:ıcı kar:"rhmakta 
ve en modern t~sislcri ihtiva et
me]{tedfr. Limanı.n rıhtm1lan her 
lk'1 <:ahıldede takriben 800 metr
lik b;:r mesafeye kadar uzanmak
ta~ır. Burada. to:ıo::ıUara bilhassa §iddetli göğljs göğüse muharebeler - - -> 

den .sonra akim bırakılmış.tır. ~ug<l&y yü_'ltletilmekted.ir. Sovyet-
!ngiliz ve Sovyet basını tarafından ıer Rostof'u ma.lı::ine cndtistrisiniıı 

\•oronej dolaylarındaki durum hak - ve değirmen insan.tının merkezi 
kında. yayılan haberler b:ıştan aşağı addetmektedirler. ma.kine endü.st
uydurmadır, Bu kesimde harp eden r 'si bugün h:ır9 m:ı1zı:me~i hr.al 
tümenlerin lliılerl ile muvasalası ke- edecek surette ted:il edilmiştir. 
silmediği gibi bu ti1menıer Don'un Rostof'ını Si.lah endüstrisi bil
gerl tarafına da çekllıuiyorlar. Dil~ ha;sa pa:~Yicı maddeler, obüsler, 
manm hedef tuttuğu köprU başı, vo.. nı yn a rıara mahsus m:ıynlar, 
ronej şehri Alman kıtalarınm elinde. gaz m~keleri ve ~aire ?malah ile 
dir. Sovyetlerin bl'tUn taarruzları mel}.ıruldiir. ı::ehrin ~il:ıh imal eı:len 
dU§man için kanlı kayıpl.a.rla pll.akUr en rnühhn iıki fabrik'.?Sında tak1"'.l .. 
tUlmüştUr. Voronej çevresindeki du. ben 27 b"n amele ralrş:maktadır. 
rumu gösteren harita Alman basını Rostof'd:ı bundan ba--ka her ne 
tarafından neşredilecektir. vi ta.:;ut ve bilhassa otomobil ve 
Diğer taraftan dünkü Sovyet öğne lokomotif yapan oldukca mühim 

tebliğinde de Voronej mllhareb.:ılerl fabrikalar Vardır. Bundan ba"ka 
hakkında. şu malumat veriliyor: Bir ınadeni mad1eler .ve bilhassa p
kesimde Sovyet birlikleri mihver rinç takozlar, dökme bronz. van
hatıarını yararak bir yol iltisalt nok tilatörl<'r, demir ocakları dökme 
La.sını i,şgal etmişler ve muvasalayı tübler. mulaj makineleri• beton 
kesmişlerdir, nu birlikler 15 t-ı:ık, me.Janj mak-'ncleri, ve f:ai~e imal 
birçok top da tahrip etmişlerdir. YUz eden askeri ehemmiyette fabriln.
lerce Alınan a.skeri yok edl.IJn~tir. lar da iş!emektedir. 
Başka. bir kesimde 700 Alma.ıı öldtı. Rostofda un depolan ve sair 
rUlmüştür. Sovyet uçak.l";ı.r;b1~ğunde iııce gıda maddeleri endüstr;si 
24 tank, 15 top tahrip e~lcrdir. -r \'ardır. 

Voro~lo.fgrad ~pbesinin' bir kesi. --1-------------minde 'oo Alman öldürülmüş, fa _ talya kralı hasta değü! 
kat Sovyet kuvvetleri çember içine Boma, ~2 (A.A.) - İtalyan kralı 

ye Nnzın·nın l>ıhti:rc edilmesi trı • 
zımqelenleri Yeniden mevkuf tul • 
tul!unıı ve ktnr!isine verilmi, olan 
s:ıl8hiyeU bu hususta kullandığım 
\'e D:ıhiJiyc Nazırını tevkif etmiş ol 
duğu bir zatla aynı ma~arla :\'Cmeb; 
serken gördüğünü ileri sürmüstür 
~ci m.ebus daha sö~ almı~lır. · 

Türk matbuat 
heqeti 

Beriinde 
Alman matbaat 

dire'ktOrl 
bir zıyalet verdi 

Ba§muharrirler istihsal ve 
harp sahalarını gezecekler 

Berfin, 21 (A.A.) - Mebus ve 
marcl siyaset adamlarından B. 
Necmcdclin Sadak'ın reisliği altın
daki Türk matbuat heyeti ile Tür
kiye matbuat umum miidürü dok
tor Selim Sarper. Alman hükume
tinln daveti üzerine Almanyada 
bir seya.lıate bO.:damak üzere Ber
Jine gebtişerdir.l Alman matbuat 
direktörü doktor Ditrih dün öğle 
i.ı:zeri Türk m.iı:;afirlerj serefüıe bir 
kabul merasiır.i tertip etmiştir. 
Merasimde ezcümle Rosenberg ile 
general Rommf. iıı hizmeti direk
törü Hircl, gençlik şefi Aksman, 
Ec-rlindeki Türkiye büyük elçiliği 
crka.nr, parti. devlet ve ~i1ahlı kuv. 
vetlerinin biı· çok güzide ınilmes. 
silleri ha.zır bulunmu.~lardrr. 

Doktor Ditrih söylediği bir nu. 
tıı:kta Türk matbuat müdüru ile 
Tilrk gazetecilerini sc15mlamy~ ve 
ezcümle ~öyle demi~tir: 
"- Alman nıill€ti T;ırk mlllet;i

ııe dostlukla bağlıdır. Mü5terek 
miica<lelenin cetin yılları hatırası 
ıki millctb kalbinde yaşamakta 
c iduğı.ı gibi her ikisbin de i~eride 
düzelerek yenid~'l kalkınmak i:-in 
kuvvet bulmı.ts olmalarından do
ğan gunır ve iftiharları da yaşa. 
maktadır. Führ"er Rayştagdaki 
nutkunda, Kemal Atatürkün idare 
ettiği mücadelenin ve Türk ink1-
1 abınrn yapıcı dehasmm, yeni Av -
rupadaki genç milletlerin inkılab 
lıarcketleri.::ıe örnek te'ikil evle<liği 
ni SÖ) lemi~tir. Filhıı.kika, Türk ve 
Alman ilıtlialleıi benzer sebeplel" • 
den doğmuştur. Ve i1d hareket, se
yirleri ba$ka ba~ka olmakla bera. 
ber ayru amaçlan ~ütmüşlerdi.r.,, 

Türk gazeteciler heyetinin t ı-isi 
Sadnk bu nutka cevap vererek te
fekkür el'l'işt.ir. 

Alman tayyare kuvvetleri dtışma. 
nın tıkanmı~ ricat yollarına, nehir 

alınmamak için geri çekilmiştir. Ge. tiçWıcU Viktor Emanue!in hastalo.o. • 
celeyin &n1 hllcuıal&r ppa.ıı Sovyet dığına dair Amerikan matbııatt ta. 
sQvari.s[ yüzlerce Almanı bldUrmüş raimdan verilen halnrler Stefa:rıi a._ 
ve tarlalarla kamyonlara. ate~ ver • jansmın bir tebliği ile tekzip odll • 

Ti!rk gazeteciler.! akşam yaban
cı bas.'11 kliibUnde harici matbuat 
direktörü orta. "'ki doktor Şmit'in 
!i~tli§.i..Q.lgak bu~l!.§.Iarğı.r. 1 g~!..tıerjn,e ve Rosto ~ "'.. mektcdlr. 

{Posta teşkHAtında 
deDl~lldik 

Ank:ırad:ın bilclirildiğine gbre, 
Posta, T e l g r a f \'e tele
fon i~lcrl umum müclürlilğü teşki
!at ka.nunurida dcğişikJi.k yepan ye 
r.i bir kanun projesi hazırhnmıir 
tır. Bu projede, mülki teşkilat e
sas tutulm.:ık suretile bundan ev
ve lya:ı:>rlan değişikli:c ~ IU sene -
Hk tatbikat deVl'esindc matlfıp o. 
lan neticeyi ten:ıin etmediID beyan 
c.1un.m8ka, giinden güne inkişaf et
mekte olan posta ve telgıraf mu
amelelerinin bugün Uç misline çtk
mııı olduğu, mod~ P. T. T. ida
relerinin teşkilatı gözönilnde tu
tula.mk bu projenin yeni esaslar 
dahilinde hazırlanmış bulunduğu. 
uu bildirilmekt'!<lir, 

Ayın proie ile, uzun zaman ay. 
nr roaa.şla kalmış olan kfü;iik me
mur larm tcrflhleri de temin olun
maktadll". 
Aynı projeye ııöre, mc,·cnt lcşki• 

l:it 16 mıntakaya :ıyrılmaı.tad1r. Rıı 

mınlakalar birer baş miidür tıır:ı!ır. 

dan irlare edilecektir. Merkez teşki• 

ıaı ı nda d:\ rleğişil;liklcr yopılocak• 
fır. :lliife1li.5Jer b:ışmiicliiriin emrine 
verilecek ve bugün Fıcniş bir k:ıd • 
rosu olan teftiş heyeti yalnız bir 
reis ve .'.' ltı miirellişten ibaret ofa. 
caktır. Fen işleri dcı ayrı n;\'l"l iki 
reislik tararıntlan irlnrr. eclileccklir. 

Projede mali mev:zunta göre 
tanzim olunan hesap usullerini:ı 
memurları Pek fazla mnşgul f'tti
ğj ve bu sebepten dolayı esHs vn
züelerile dahi lü.yıkiyle alak,ı.la r 
olamadrkJ:ırr ile::i sürülmekte, ida
reıı in teı;kil•i.t ve hünyeı:ılne uygun 
sal:>it bi ımuhusebe usum tesis e
dileceği bi 1dirilmektedir. Ayniyat 
muhasebesi de s'!ne basit bi1· usu
le irca erlil'!cektir. 

Mesleğin hususiyeti cümlesin
cien olarak muhabere bilgisini im
tii:an vermek suretile isbat eden
lerle mes~ek kurslarmda.n mezun 
olanların bu kanunla bir derece 
terfi h:ıkkı tanınacaktrr. Emsalle
rine na:zıu-an fevkalade mesaisi gö. 
ı ülenlerin bu hinnet1erini rnük§. -
failandrrmak maksadile projeye 
ikramiye vcrilm?k için bir madde 
konu lrnuştur. 

Her sene yeni yeni merkezler 
açmak ihtiyacından v~ ::ıtk sık kad 
rcıarda deği!'iklik :vnpm:ık za.rure
tinrlen dolayı blitçeye ihtiyaca gö. 
re her sene yeni kadrolar bağla
rıac:ığı i1a.kkmc1a da projeye iiğ{'r 
bir madde ilave cdilmi"tir. 

Y~pılacak zam ve verilecek :k. 
rnmiyelerle maac:ı ve t:ıhsisat tuta
n bugüne nisbet!e b!r buçuk mil
yon lira karlar l!ir f:tzlniık göster
mektedir. Bu paranm bir kısmı 
teşkilata yapılarak herhangi bir 
ilavrden. bir kısmı d? terfi mii.d
cktl ~rini bitirdi.k!er ihnlde kadro 
darlığı yfü~iind en terfi edemiyen 
memurlarm terfilerir.e imkan ·ıe

recek derecede ileri kadrolara ya
pılan zamlardan ileti gelmekte
dir. 

Yeni proje ile iduenin avukat 
sayı<>ı ,.e UcreU~-i. bir m'ktar da
ha artm'm:ı...lrtadı!'. Sa~ıs1 750 Yi 
bulan ve ihtiyaca e::vnp vercmi
yen binalar da s~isin iı-tiyaçla~ 
rma uygun bir hale <:ctirilrcek ,.c 
imka".l nishetinıiA \·eni blııal.;ır ins.ı. 
edi~ektirı 

Dİ(°}ER UNUTULAN EŞYALAR ı. -

Bu senenin rn:ıyı.s ve ha.ziran &J .. 
larında tramvay, tünel ve tramv~ 
idaresine ait otobiıslerde unutularak 
hareket daircslne teslim edilen e§ya 
lar ııunlardır: !5S muhtelif cina çan. 

ta,. 30 parça. muhtelif ça.m:ı.jır, 33 
kadın ve crl<ck eldiveni, 13 ayakkabı 

ve liı..sUklerl, 7 ııemsiye, 8 buton, 
13 sıapka, ka<ıkcl ve be.re, 18 pa.rça 
kitıı.p ve cirak, 11 gözlük, 4, k&dm 
ve erkek sa.atı, 7 rönt:gon film.f:.~'2 

ııeiertasr, 7 paket yiyecek maddeS!, 
90 parça hırdavat, 2 tesblt, 7 at.la, 
3 erkek ve çocuk ceketi, 3 rop eme. 
rl. 

Kış ~evstminde en ziya.de §enuıly41 
ve ayakkabı lA.stl!ı'L ile buton, yazm 
da. havlu ve mayo ile gözlük unu • 
tulmaktadil". Tramvaylarda bulunıuı 
bu tabii eşyalardan bozul'Illtya.cakla.. 
rı 4 sene bekletilmekte tt sahlpleıi 
çıkmadı!l'I takdirde müzayede ne il&. 

tılarıık paTası tra.mvaycıla.r yardım 

sandığına varidat olarak kaydedil • 
mektedir. Yiyeceklerden bozule.c&k. 

lar cinsine ~öre, azaınl üı; gl1n bek. 
letıımekte ve bu ınllddet za.rfmda .sa. 
bibi çıkmazsıı. o tramvayın bile~ " 
vatmanın& ~tediye edilmektedir, B&. 
lık ve <\t gibi kokacak yiyeoekler ıuı.. 
cak ak~ama. kadar bekletilııı~ktedlr, 

937 .senesi iç.inde bulunup da. 4: ae. 
ne bekllyen ve sahipleri Çtkmty&n 
eşyalar 10_20 ağustos gtınleri aruuı 
da müzayede ile sa.ttlaca.ktU'. 

her akşam 
CBa~tarafı 1 nclde) 

Zaten İngilizler komanc'b IDn • 
\'etlerile şimdiye kadar bir kaç iz.• 
aç Jıa.reketi ya.p~lardır. Bunların 
mikyosı bir mı <lahıı. bü~·ültöIU.rse., 
matlup neüceyı temin edebilir. 
Çünkü Almanlar olduk~a btlYü.f; 
oisbet~ yapıhı.ea.k bu ib:raçlan, 
deli için gerek han., gerek kara 
kuvvetlerinden mürekkep büyilk 
cüzütamlar tahsis etmeğe mecbar 
elacıı..ltlardır. 

Müttefilder bakımından bunan 
bir faydası da muvaffakiyetsizliğe 
uğrayacak tecrübelE'l'den biiytlk 
kuwet kaybedihnesi ihtimalinin 
bulunmamasıdır. Bu w.ôl ile d8' • 
mana. h~ gc.a :ı.çtmnadan ılaimi 
t-urettc onu i:r.tu.ı etmek kabildir. 
Hüşman mühim kuvvetler ayırma
ya mecbur bırakılır \'e daimi bir 
.endişe i~inde yaşatılır. 

İkinci cephe meselesi müttetftc 
matbua.tında ve müttefik de&"let a 
()umlarmın ai!;7md abeDd de biraz 
ıliişnınnm sinlrlerinl bozmak için 
bn kadar k:ırcafanryor. Fa.ka bu 
il•i taraflı kt>S'kin bir ı;;llaha dön_ 
ıfü. A yui zıunands. miitte~ mem: 
Ieketlcr ahnli..,infnde !lınlrlet'fnı 
bozarak gibi görlinüyor, 

SaTJLIB EV 

ııatılıktır. 

t" :ıdckl "r"' m·ll:'a.c:ı!l.t. 1 

*5ti#_. 
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UNUN ADAML Rl 

hne 
O. günün birinde devletten emir almadan 

Mançukoda harekata girişen Japon 
ordularının başında idi 

Her fişenlikte bir incit - çok katil bina,ar 

Toky0<lnki imparator sarayının iken ~n.ptı, fakat mU\'Dffnklyetl 
dqı bahçelerini asıl pnrktan nyımn <laimn ynmn oldu. 
su dolu geniş hendeğin önünde U• 1 Bu. rniiı;killcr '.fojoyu t.ofaUter 
zun ,.c kapalı bir arabaya ref n ket \ılı ekonomi sisteminden ve marıc
cıleı. polisler durur: Bunıyn. lmclıır ~al Göringln ~ktisadi usnllertne 
olnn salın her faninin girehlleecği bcmzcyen flkir.lcıindcn eaydınn::..dı 
yerdir, fah-n.tJçi su llolu bu hende!t 17 İkincitıeşrlnde ısnnt J4 de gare 
fanIJeri lliıhl ik~etgiıhtan ayı· I tc müvczzller:l Tojonan prens K<>. 
ran sırat köprUsUdur. ncycnln yerine ~\·ekil olduğunu 

Burndn n.mba~, imparatorun mu lınğıra bağım lliln ederken l'okyo 
hnfızhın teslim alır, arnhn hıılrlld d:ıki lnlnkncrlar hepsi birden ayni 
bir şehrin etrafında yılnnkıni do ~yi söylediler: 
lnııımrzya ba l:ı.r. Burad:ı. tahta ev· - Sosyalist general llrtilla.r 
ler, taş araylar ye~illikler iı;er • rııevküne g~U 1 liol'Snda fia.Uıı.r 
&inde gömUIUdür. İmpnrnt-Onın ya. düscoeı·. 
nmda ı:nbşnnlnr bil e\'lerde "e bu 1 CB~~~""~•f'l"'.!!llllJIPR 
turaylardtı ynşıırlnr. Avnıpııhlnrm 
Mikado ismi ile andıklnn bu im. 
parator Japanln.rn göre güııes ın.eın 
le1<eti üzerinde htikiimrımhk et • 
mek Uıere 2500 yıl ewet gökten 
yere hurıl' mnbudlnrm oğlu Hlro 
Jiltodur. J'ıı.ponlnr impnrntorl:!.rmı 
Tenno gih:ı muhte~em bir un\'llnla. 
6elilmlarlnr. 

Tennonnn sarayının kapısında 
prens filmltenı Sango gelen ziyn. 
retçlyi bcl<lcmektedir. mmit.enı 
Snngo snraym en miihlm adamı. 
dır. Vazifesi Avnıpa snroyla.rmlla· 
ki te,r:ifat nazırına tekabill eder. 
Fakat, bu s:ırnydıı ohırıtn snıleoo 

dc,•let reio;i dcğ!I, Allnhm yer yü 
2üncle ,.c[,ill olfla~ru için bnrndaki 
te~rif&t bent dini ,.e hem c'liinyevl. 
clir • .Jn.ponlnnn f<ldln ına t:öre bu 
ı eşrffat t.ıırzı 2500 yıJdan beri hiç 
<lcğişmemlştfr. Snraydıı her şeyi 
tanzim eden prens KlmitcMı San. 
godur. Sefirleri o knbnl eı1er. İt 1• 
mad mektnblarmı bu nıl:ırn lmpar:ı 
todn ~ötUrllr. Japon samymda 6& 

nede 21 mulıtelif elbl e ile 21 defn 
te'krnr edilen dini ayinleri o iılnre 
eaer. 

Sa.rayın knptsmdn, nrab::ıdıı.n Jn 
sn boylu, sert yih:lü, saçları ıföklil: 
müş ince bıyıklı bJr adam iner; lrı 
gözlillderinin altındaki göızlerl hiç 
g\ilmlyen, mertebeler! nltııltn y~ 
zılnuş bil' roka.m sütunu gibi d'.m0 

dik duran bir adam. tlıerlnde ı;e
nerııl ilniformıuu Ynrclrr. Oöğ'"li nr 
5anlarln dolaılar. Bu adam tfııpon 
h:ı."·ektli genemi Hidet'i To jodur. 
,lnponlıır ona fc, Jmtrı<l~ keSttln o. 
lan zekD.51 yilzUnden "ustıırn çeli· 
ği" ndmı tnlanı~lnrdır. lln'.'JYel<il 
dahiliye \'c hnrblyc nt17Jn oln-:ı ge 
ncrnl Tojo fmp1lmtom giitıllilt nı· 
porunu sunmnk lizcre saraya ge1· 
mcktecllr. 

l'ojo, Japon tarihinde, .Japon 
tarihi tı:ln !Jlr dönUm nol\tnsı olntı 
22 eylfU 1981 ele birdenbire görü. 
nlh:erm!ştlr. 

O g\in Japon kabinesi bnş,·cldl 
Vnknta tfı•inln l'elstiği nltmclıı \'e 
bir fırtl!l!l h:mısr itinde Man~:.ıko· 
dn Japon menfı.uıtlerlnin lmrun· 
mnsmı lsrar1n f tiyen or<lunnn ff'I[ 

Uflerlnl mtb:nkcre edl~·ordu. llRrhl· 
ye nazırı olan ger."rnl Minami hac;. 
\'el<i den hu uc;i bir görüsmr nen 
etti. B1r lmç <laklk:ı c;onm bn.şvc
lrll Vıı.katasuld çehre i -;ap~!lrı bir 
hnM:ı topln.nt• nlonıma rıc•ıli. 

"Efemliler, onlu hu snlmh hü~tfı 
nıctfo emirlerini almnclan 1\lnnçu 
ltodıı hnrekata J;eçmJ~tlr. Bn ~iiz· 
«len ı~tifa ecllyorum.'' 

Ba5\·eldl \'aknt.,ukl İl'? h"rııbcr 
Jııponyndft pn.rliimento si<:1te-?ni dr 
i;;tJfn ediyordu. Ordu meınlel•et'rı 
Jclnreslni bir dahn bırnkrııamak u. 
zere o gUn e'fnc almrştr. 

Jnponyadn bir rejimin rleğişmc 
ine scbcb ol'Ul bu h r .. ket1n bn-'ın 

do lbı•y Tojo ,·ardı, Tojo hlikiime 
tin emrini bek1emcclcn Juırcket c 
gcçerdl< ı~cnılMnin tııil~cncrnı ol. 
masmı dB temin ctnıisti. 

O val.lttenberl c"'ki Jnpon l<nh· 
ramnn1nnna. coJ( l~nz·ycn bu n
dnm fsp:ırtalı:Or Aihi mnhnımlyet 
itersinflc ~-nsnmava ııho;;nııs olıvı 
hıı yok'!ul subny ~1iyllk s.erm'l.\'C • 
dorlur, biiyük tröst'<?r ve bUyiik 
ı.peklllntörler tnrnfmclnn sofl'.\'ıtli~t 
~meral ndh·la nnıldı. Rıı lfı.H·.p 
lıo yere 'erilm!"mlstlr, zira ı;cnc
Tt'1 Tojo 5ennaye sahlblcriyle 
tröst~ii 1.erle \'e !pcklilw;von '<'SlJlB!l 

farln. ölünrcye kndar c;arııışn,n'k U 
YCTt" ıınrl 'cml!5tir. 

Scn·efin \'e Jmlıı:\' lmzanmarm 
fııhii dii"m:ını olnn lm oc;~ ali~t ns 
J,l'r müstebit bir ı:ok ifofnhır yerli 
J:ıp0n nn:ıtlnnnı lınrid ermnye· 
rıin rnrdmu olmıulnn inl•i f l'!tlr 
mdt 1t !lr.c tcerllb tere girişti. Bu 
tcrrüb:lerin en c ns ısını Çin hn· 
l•nin l.>n:ıhnzıct.'1<b harbiye nazırı 

Genemi Tojo 

BnnkncıJarm bu dU~iinccleri 
doğra çıkm:ıdı, flntlnr düşmedi, 
borsn temel" erinden y:f.ıuldı. 

Arıı<lnn ilti ay bile ~~ıc<H Ja 
ponyıı • Ang1os:ıkson harbi hnc:lndı. 
Bu Juırb Tojonun ba.5mcla. bulundu 
sa askeri p:ırt.inln znferi demekti. 
BAŞVI~KlL JMPARATORUN 

HUZURUNDA 
fmpnrntor \,e ba5veklli birbiri 

ile iyi anlnşmısfardı. Ze\1deri blrbi 
rinln ııynıdır, ikisi ele progrnınln 
lııırdket etmf"ktcn: lmt'iycttt>n ve 
nzuhtım ho lonırlıır. Tennonun 
masası önlincle Tojo caminsm<lım 
, ·esiknlar, kanun metinleri ı:ıkn· 
nr, bunları tcsrib ~'n.p:m bir <loh
for kuruluğu ile t.nlıUI, şerh ,.e 
Wsir eder. 

İınp:ı.l":ltoru sayma~, w .Japon 
nnancsini "evmeyi bir ibaclet a• 
yan genemi Tojo frnpnmtomn ya. 
11mda balunııı'ircn Jıay:ıtmm en nıc 
ut anfnrmı ynş:•r. O bu dnkikn. 

laroa :ıı.1\11•.taunn kıı,•u5mu bir mu 
nıln ~bldlr. tm nmtora raporunu 
okurken ihlets bir ılua okur gibi 
<lerln bir. Jıörmet lıi i Jçersindecllr 
nunuln kn.r!"ı luırşıyıı bnlunr.n i!d 
insan fmp:ırat.or \'c bnşvekil fl.eğii 
bir fnnrı u~ sadık bir Jru?clur. 

i.\lıı.bııcl'ıırm ,ranmıl:m gelen \'C 

~er yUzUndc onlnro vel•Met eden 
Uiro Hitonun bu vUk ~ menşe'ne 
rnb'lltcn tolr lnı;:m"i b1.r tarafı \'ar· 

Çinli ellerini entarisinin geniş 
yeıılcriııılc saklamıştı. İçini çekti 
ve: 

- Dogru s6yledlnJz, dedi. Arzt'" 
!arınız benim için bir emirdir. O • 
nun için mernkınızı tatmin edere .. 
Alm. 

Odnyo ağır bir süküt çöktü. Bir 
uşak ma a üzerine çubukınr· dohı 
bir tep~i bıraktı. Jenevicv irade~! 
hllıifınn lfanri Jirnrın gözlerini nrı 

yordu. Fııkııt nnfilc. Lakayt clrli • 
kanlı koC'o hlr fen,.rln ayclınlııttıfıı 
duvardaki drll•rhn reı;imlerlne ha 
kıyordıı. 

Çinli tekrnr söze bıışl3d1: 
- M:ıtmnzcl. sizi muhakkak sör• 

mı>m lCızımdı. nııraya davcı etsem 
tn:ı il gehniyeccktlniz. onun için bu• 
rayı ,·ücudunuzln şereflenrtlnnck 

'azlfesinl bu iki tırkııdnşa vcnlim. 

Genç kızın dudakları lttredi: 
- J>enıek o polis lıikiı) esi? 
- Bir komedi idi. Jirnr ve Joe 

en ~anıimi dostlıırımdır. Her ikisi 
kibar ôlcıninc rrı<'m.tıptur. Mösyö 
Joe polis olnındı~ı Milıi mfıs)Ö Jirnr 
d:ı yar:ılı ı'!cğfJdi. )'alnız hu deliknn 
lı hnvnlrıcrcsı genç kı7.ların kı:lbini 
he~ ernnlnndınnıık sanatı.ıı ç-0k fl i 
bilir. 

Jeneviev bu Cinllnlıı avına b:ı • 
kan bir yırtıcı h:ıyvıın gibi kendi • 
sine baktığını hissetti. Fakat e .. i 
tatlı idi ve sözüne dc,·am cdbordıı. 

- Matmazel, burası afyon içilen 
bir yerdir. Burad yasağn aykırı 
otırak nfvon lçildilfinl polise ben 
h:ıher VC'rdim. Yarın sıılınh arnştır
ına Hıparııkl:ır, sizi bulnrnKlnr. yo. 
soğn aykırı bareketlniz:dcn ötilrü. 

ölüme mahkum - garip bir mesle 
dır. İmparator 41 yn.şındndır. KüJ. 

B 1RLEŞ1K Dcdeller Ameriknsı Simdi, Bl~leşlk D~v~eller Ameriktı" kellmıdır. 
askerlerin nhli1k ve manevi• sının bu kararını ışıdince: Diyerek öğünüyorlar. 

türU. • tir yatını gözönündc tutmıya knrnr ver 
genı~ • Asker!iktc iel efe> 

"' b" ı ··d ' mfştir. Bu karara .a6re, orduda, oh• uc, ıyo OJl e, ve giizet sann.tlıırdA ~ 
geniş ~htb • sahibi sayılır. Çince- ltıksızlığu '\'e dinsizliğe, Jrntiycn miı• 
yl, ingıllzccyı, almaneayı ve Fııı.n samnhn cllilmlyecektlr. Bunun !ç!ıı 
&mmyı kola.y ,.6 dii:r..gün konusur rı~, askerlerJ, uhre\•l ha~ ana tJtı • 
ota. bine~ ,.e golf, tenis oyıın;. ' kalı lmlundurmayı ve ruh scldmc:. 

• ~akn.t. J'apon_r4lının bunlnrm Jılc l~rinı muhnfazn ctmlye teş,·ik etme 
bırınden h:ıberi yoktur. İ~i sıı clolu yf, en esaslı tedhlr addediyor ve p: .. 
~ukurlıır Tennoyu harici !lemden yor ki, hu g:ıl•eyi, l'Blnız <Iin yolu 
nymın hl~ scmbo?dor. lmpıırnto- temin edebilir. Uinin yolu ise İnci 
1 1 S ma'i b r b 1 t le inonmnk ve onun emirlerine U'-'' 

l e 1 U U örtmU:'j nibidir ,. -' 
mç bir gnzete insıınlnrda; ~t~ mnktan ibarettir. 
bir malılük <>!an hnpnratonın bir Şimdi, her Amerikalı nskerln fi 
insan gibi yn.5adığı hflMnnda en u şekliğinde, üzerinde ·yaldızlı harf • 
fak b!r haber dahi ynz.'lmaz. Japon !erle "Birleşik Devletler ordusu'' l• 

ynclıı İmparatora. dnlr bilinen c;olı bnresi yozılı zarif bir lncil vardır. 
nz şey ,.~rdır. J:ıponyah imp:ırnto- Bu incilde, birçok müfessirlerin bn 
M>DU_? 4 u lcrı; obnnJc üzre s' çocu&'ll şındn, Cümhurreisl RUZ\°Cltin rnütn· 
oldııı~unu, en b!.lyük lnu ola.o pren lensı da görünmektedir. 
~es Şigeronun 16 ynşındn. bnlu!tdu Bu tedbir, dlRer devletlerin or 
ğunn, Japon \'elfalıtmın henüz 7ya dularındnkl maneviyat 1edbirlerine 
f:inıd~ olduğunu, .Japon nr.c.nelerl- uymamak gibi bir orijinalite arzet
r;c gorc lınpnr:ıtord:uı nznl•tn. Ak4 mekle biraz Ameriknnvnrt görünse 
:ımluula hususi snr:ıyıada öğretme. hile, her hnll'le g-enc nıhlor üzerin. 
nl \'e ':asisi lyasikııva. ne beraber de mliessir olııcaktır. 
o~nrduı,,~u, .Jnpon milletin.e gö • 1 Zaten, Ameriknlılnrın tılsıma itJ,. 
runmecllğinf, imparator otmaya bo. Gı:atlnn 'tardır. 'I'anareciler, deniz 
urlandrğını bilir. eller, şoförler ve belki de halkın 

IConu~ bitfooe genemi Tojo ço!ıu üıerltrinde. hlrr.r şey bulun 
l~pn~~f.orun huzurunda üç defn dunırlnr ve bunların himayckllr 
iıız ı:.oaer ve sonra İmp:uutora. ,..,r. kuvvetlerine inanırlnr. Böyle olun • 
lmsını dönmemek için ı;cr.i gerj ~ r.a askerleri için, fişeldiklerindek: 
Siilerek . hozurd:ı.n çıktU'. o \'akit lnciller. en gfüı:el birer tılsımdır. 
bnş,·ekUın iş Jıayatı ba.5lıı.nu_ştır. Gazeteciler, malüm ya her vesi ~ 

nn!vekilio İı;lıerj tok Ve yorUC'U ]ede, sin söylemly~ meyyaJGirle ... 
d.ur. Fnlmt, bUtün lıu iş'er tı1ıkı 
bır ''nryete nom:ırosı gibi C\ \•el • 
den hcsnplnnm% h~zırlanmı'!tll'. 
Bnş\'ckl sUratU hiç bir harcltct yap 
ıruız, JıJç bir meseleye tlniı fikr:::ıı 
ıleğiı;tl"114?7.. 1rnp1Il3yn karar Ycr~li 
J;i Jıer 1~ o giln muhnJdmk yapnr. 
Saniyeleri ı;ö teren bli) Uk saııt 
b:ışYcldlin \ 'e arknda~Iarmm jJcri· 
nl lwnusnıalıırmı Ye hnttil dü.Şün· 
cclerlnl nyarlrum trr. O bu santl 
fa.Jısilfni bltjrlp memleketine clö· 
Derken Ahwı.nynda.n benı.berinde 
get irmlştfr. B:ı~·cltilin metoda \'c 
intirnma bağlılığı Alın~ terbfy& 
slndon, t.eferriiat üzerinde duru.;n 
Japon terbiyesinden ileri gcJlr. • 
İHTİYARLARI ÇABU1<° SAVAR, 

GENÇLERİ ALA.KOR 
Bas,·ei il bir çok 7'Jyn.ret~iler kft 

bul eder, fnl;n.t ihtiynrlan rabuk 
tıa,·nr, ~"'tc;lerle uzun uzadıya liO• 
rıu5ur. Onlnrn uzun uzun soaJlcT 
sorar Ye oe<;!lret \'erici sazıer söy. 
ler. Sonra heyeti ''ekilcyc reisıik 
ecler, dn.lııı sonra. hnrh ş\lrnsmda 
l>ufnnur, r:ıdyolnr tnrnfr!'(lan neş. 
redileoelt bültenleri bnıı!.nn oşnğr. 
)'a o'kur, bir f:Olt yerlerini fac;hih e• 
der, hU!fl,&;:. yer ~il:r.ünün bir cok 
lınsveldllerine n:ızamn tefcrrüat 
SB),labiıecck bir t.:ok mrselelerlc 
meş~ul olur. llu :ıdnm lstlrahnt et 

an a 

meyi, sakn ynpmn~,, gülüm emeyl, 
foth söz söylemeyi bilmez. Tojo, 
yeni tch"tliğe luı~ atını uy<lunnuız 
E.flki bir adnnı, ıeskl bir Japon knlı· 
romanıdır. Bu dn Jnpoıı impıırato
ru gibi evinin ,.e \'nrlfcsinin ltersf. 
ne gömülmli_stür. lfollın. hlr gl:lrUn· 
me7,. 

Kendisi gibi ı;ene:ral olnn b:ı· 
lıasmclan ,fapon aslterlfğhıln esas 
larmı ,.e eli lpllne itaati n'ıiro al· 
mıştır. 7 ~ocoı-;'1lnu dn. sıkı bir di· 
siplin fcerslnd~ vatanperver ve <'lin 
dar olam1i yetiştirmiştir. On1nr da 
babalan gibi insanlık his1crlnclen 
)-alnız '·adf e)i re\nıe) 1 bilirler. 

l\fnd:un Tojo, t.nm bir Jarıon ka 
dmıdır. f)i bir nnn, itlllltli lılr ha· 
~nt arkııd:ı.~r, mUkemmel bir ev kı 
dınıdır. Çiçek yetiştirmeyi, Japon 
o.nnnesine göre cay vermeyi bilir. 
l'i' ini i~·I itlnr"" ecler, ynpılıın runs 
rnfı cm\lmt'e kontrol eder; iş gö
ren mzlar.nn. ynrdım etmekten ho~ 
lunır. 28 yasmdn e\·lenmlstlr. Şlrn° 
di 50 ynsımlnclır. Fnlmt 80 ynsm 
dn olan bliylll< oğlnnnn ve yakında 
clüğUnü ynnrlncalc lazı l\fitsnnun 
ynnmrl:ı hfılii lıtr ~enç knılm glhi 
durur. 

İşte nrens Konoyenln yerine ge 
çerel> fepon;innrı hnyntmı l:oyclıı. 

Nakleden: uza e 
malıkClm olacnksınız, mahlı:iırniyetl• 
nlzi f{Rtetcler :raz:ıcnk, halımız isi .. 
c!t-cek ve şaşırarak. Halanız nnı • 
rım ki cok muloossıp bir kadındır. 
Sizin sibi halakhnnelerde doloşn"l 
bir kııı, .• 

Genç kız ClnlJnin sö-üııli kflsti. 
- Gülüne y:ı:ılnlar bu'llnr. l\lal:ı· 

keme k-ırşısında ve teyzemin yanın 
d:ı her ~eyi acıkça nnlotarn~ım. 

Çinli h51iı 1tülüyordu. 
- Hiçbir sözüıı!lzc innnmn ncak 

l:ırdır. C:liııkü blitiin deliller aleyhi· 
nlzcdlr. Otelde odanıza bir ynban• 
cı ı-rk k kalıul cttiııi 7• Onıınln kol. 
l.t•J:ı dışarıya ~·ıklımz Tnbii Jero • 
ruı J.olundnki ı.an lekesi bu m:ık • 
snt için hazırlanmıştı. Kopıı:ın n 
önünde kolunuzdaki dl'likanlı siz1n 
Ş:ını;hnyın gece hayatını tnnımnk 
istediğinizi söllcdl. Taksi şofö,.11 
götürdüğü )'erin sizli J>ir bar oldu .. 
jıunu polise lfnde edecektir. Çek 
müter.sslfım matmıızel fakat sllyle • 
ıliklcrinizc hlc kimse innnınıl acıık 
tır, 

Jlanri Jlrar ıırıpımn kesllmi5t! 
Gözlerini Jenevlcvin bakışl:ırından 
kaçırıyordu, Genç kız birdenbire 

gnı·lp bir clalgınlıijın YÜl'Udunu sor 
d•Rını hisı:e>tlf. Minderler üzerine 
) ıllıldı. Kııl:ıliları sarip 5e<:ler işi -
diyordu. Gözleri hayaller giirüyor• 
dıı. Ve kendisinden ser:ti. 

- A'lnha r:ok şükür, kendine ge. 
Uyor. 

l\lotrı:ınzc] Tilyo kendine geliyor • 
du, fakat h:ıfırasını lıenüz iyicl' top• 
lıynmomıştı. Dalgın gözlerle ctra • 
fını sar:ın üniformalı ins:ınl:ırıı bak 
lı. Elini tutıın bir eli hissetti, g1l1• 

ferini indirin('c eli elinde önünıl • 
diz çü'm1tiş Honri Jlrarı gördü. Ye· 
rinrkn fJJ l:ımak, kaçmnk istedi. D<'· 
likon)ı {inifomıolı bir polise dön<. .. 
rck: 

- Doştum, de~ı. beni H'ltfen mat 
mazele takdim c.dcr mi!'iiniz? 

t'nlformıılı polis nrilen emri Yt"• 
rinc ı:ıetirdi: 

· - Müs:ı:ıde bururıınuz da mnt • 
mazcl size milhhn hir mu\•affakıyet 
elde eden başmüfettiş Jerarı tak • 
dinı edeyim. 

Jeneviev gözlerini knpadı. bir d:ı 
ha gözlerini açtıl!ı vnkıt kcndlslnl 
Jcrarlıı ya!nız buldu. Delikanlı mı .. 
rJldanıyordu: 

- Cok yerinde bir iş, cünkil b:ı5 ALTI KABhE HMlP !LAN 
ka orclulnrda, her neferin çanta. BDECEI\. 
sındn bir mar<'şal asası snkh bulun• Birleşik Devletler Amerikasınııı 
duğu halde, Amerika ordusunda, • yerli !kabilelerinden altı tanesi, kerı 
bö~le bir ~de lrnknn yoktur; ?:ira, <li devletleri ile tesnnfid halinde 
Amerika ordusundn, henıız mareşal bulunduk1ıırıttt g6stennck fçln, Al 
yoktur. Amerika askerleri, fişeklll>• manyaya harp ılôn etmlyc hazırln· 
lerlude lncil taşıya taşıya, (papa) myorlardı, fakat hu za~ıten, ca· 
olnhilirler. bucak kurtuldular. 

Neden mi? 
lncll, diyorlar; 15 inci asırda, Gayet basit bir sebepten. Molftm . 

Gülenbergin, matbaayı tesisinden Yn, geçen Bfiyük Hıırpte Amerlkn • 
beri, milyarlarca nüsha basıldı ve 1 da Almanya Jlc harbetmlş sonra 
400 Jlsanalercfune edildi. Hnttô Gru 1918 de sı!lh nkdclmlşll. Hnlbuki 
enlandda, Alnskado, At~ adnsındn Amerlkıı hükQmel! ile birlikte. Al • 
Kore de, Seyl6ndn, Tohitideki yer- manyoyn hnrp llftn eden bu altı ko
li hırlstiyonlıır bile, İncili, kendi bile, sulh muahedenamesinf imza • 
dillerinde okuyabiliyorlar. Şimdi, lamamışlnrdı ve hundan dolovı, 
yeni knnırla hu miktara 1,200,000 1917 senesln<lenhcrf bu mih'\"er dev 
nüsha daha illıve edildi. leli ile h!lrp hnJlndc bulunuyorlar

İncilin çince tercümesi. bugiln, dı. 
mılll Cine hükmeden Suns hanedn• Bu vaziyet karşı.5ında, Birleş.!: 
nının ikbalini temin etmiştir: çün• Devletler Amerikııc:ının nltı yerli kn 
kü o sayede, tebansının lnluyndını hilesi ikinci bir defa daha harp iH\ 
'1cınin cdebllmc'kledir. Öyle ya, yer nı merasiminden ve zahmetinden 
yüzfinde Çin Allnhını temsil etmek kurtuldular. Bu hale göre, altı ko 
tedir. bile ile Almanya nrnsındıı, lıarp, 

Pnpnzlar ise, P."aıetecilerhı aksi devam edip gidiyor. 
ne bu iste bir keramet görmekte • ÇOK KATLI Bl'NALAR ôLClıfE 
dirltr:' MAHKOM 

- ·rnt~ niishnlan, her sene bir 
miktnr daha artı)"Or. Bu artış, ônun 
dünya yüzlr1Hlc, dalma mevrut ola
rn~ını ve hırf!!th·aı'ılı{tın ebe<lh•eti• 
nf sösteriyor. O hnlde: "İneli All:ılı 

ğu ~eUn bir btrbln bUtnn mesuli· 
yet yUltünU omuzlarmda taşıyan 
general Tojo bl5yle eğilmez, yorul 
maz ve ml.itee !!lr olmaz bir insan 
dır. 

lfnriı:ten gf'len tes1rlcr hıışve
Mlin iizerlnıle hiç bir iz brrnkmnz 
l'llU\ a.ffaldyctlcı s:ırho, olmıl7:, mu. 
\"Qffa'idyetsizlilc onu ne mtitoess1r 
eder, ne ıle limld.inl kırar. 

J'ılnamnJih, bazı rivıı.yctlerc ,gö
re ınndnm Tojonun lmcnsı füerfn· 
de lıirnz nüfuzu Ynmır. Baznn 115 

tura. ç.ellğl ı;.ocuklarmilan ı;tkfıyet 
eftiğl vnldt, kansı Oll!l kcnc'll gen~ 
liğiııe aid hnzı \-almlon hatırlAtır. 
Md<tebde Hldeld Tojo tenbcl. ar. 
hız, lmvgneı bir tn1ebe olarak ta
nmmıı:;h. Bir glin annesi ona ı;a 

nnsihatı '.ermişti: 
- Oğlnm \'tlZifelerini ihmal e

dip ynlnı:ı: yumnıldıınna gUveri. 
melde Juıta ediyorsun. Zirn yom· 
rnkl.nnnla Hd c1U5ımıınn meyihın o
fmynbillr5in. 'Eğer dilsmanrn 10 ta 
ne olursa onlnn yenebilmen İ!;in 
knfaınrn (lolo olması ınmnaır. 

Hidcld Tojo :ı.nla.dı, yumrukln
nnr knpııdı \'P. ,·ezifeye ~ntılı. Ve 
otmn lçtn<lir kI bugUn 'la)"I"ı mil • 
yonlnn nşan dUıırn:ınlnnn<lnn kor1ı: 
Muyor. 

- Ben de eok ıstırap çektim Je
nrvlev. 

\'e sonra anlattı. Bir kac:ıkcı şe. 
bekesi Şnııglıayın Fransız mınloK:a• 
sındn çokrnnlıerl çalışıyordu. Da 
~·etenin bnşındo Şank isminde bir 
Çinli vardı. Bu Çinli yalnız kacnı.. .. 
r:ıhklo kanmıyor, gene kızları 
bnşlan çıkarıyor ,.e sonra ortadnn 
koyboluyordu. Hnttü adıım kııcırı .. 
yor ve para mukabilinde kaçırdık• 
!arını akrabasına inde ediyordu. 

Jene' iev haykırdı: 
- Peki. bu Snng benden ne isti. 

yordu? 
- Çok zengin olan halanızın hoş 

kıı bir yeğeni de vnr. Bu yeğen ha• 
!anızın biitün rııirnsına konmak fr· 
midi ile sizi manen ve maddeten 
hararı etmek istiyordu. 

Jenc,·levln gözleri bıılutlandı: 
- Peki, bunıı dnhıı evvel bana 

niçin nnbtmadınız? 

- En ufak bir ihth ntı;ız!ık ~·np~ .. 
rnazdım. Cetc henden birnz şüphe!< 
nlyordu. Sonra toplnnacallımız yeri 
dl' bilmiyordum. Bu y<'rl y.ılnız kır 

mızı otonıohilin şofiirü tanıyordu. 

Otomobil hid götürürken nrkamız 
dan dıı polisler seliyordu. Sonra 
bir polis her şerden 5üphe etmeli• 
dlr. Siz yııl:ıncı bir mntm:ızel Tlloy 
Sangın suç ortağı olabilirdiniz. İki· 
nl7: hir olup beni tuzağa dlişürTTı<'• 

niz de muhtemeldi. Onuu için son 
dakikaya kadar size hiçbir şe)' söv
leyemedlm. 

Dellk:ııılı .rnvıınşça gene kızın e..

Jini Öptü \'C güldO: 
- Fakııt kalblnid ko:rnnd·~ımı 

dalın ilk d klli dıı anlamıştım, 
SON 

Harp, Birleşik Devlelelr Ameri • 
kıısı mimarisine de, Jll('ŞUm elini 
uzattı~ Çok knth lıinalar hakkında 
şiddetli hlr karar verildi: Bundan 
sonra "sema ıtuımalayan" ismini 
verdikleri çok katlı lblna inşası 4c 
vam clmlyecek. 

Bu kararı, mütehassıslar vcrdil.r 
ve gazeteler alkışlndılnr: Çok bı.Jı 
blnalnr, umunıt hlr tehlikedir! COn 
kil bir hava alarmı esnasmdn mese• 
llı elli katlı bir binndan lnmd; sı· 
ğınağn girmek kolay bir mesclıı dc
~lldir. Sonra, ibö)Je hir .bina yıkıl· 
dı~ı zanınn, hilyük hlr sabaya me . 
zar olur. B~ndon haşka .büyfik b!r 
bombaya maruz kolan böyle kOCJt 
mnn bir bina, yıkılınca, hkbir ye 
rinden hayır kalmaz. Bu ise, mllycİı 
lorca dolann heba olması demek· 
Ur. 

Birleşik Devletler Amerlkasıoın 
en şöhretli mlmar:ı: 

- Bu ders, 1nm l'Crfndedir ve 
artık onun hlikrufi ctırl olacnkhr. 
Amerilrnhlnr, hiç ölmez bir bina 
vücudc setircbllccekleri fikrinden. 
bu sayede feragat etmiş bulunacaı..-
lardır. Harpten sonraki evlerimizin 
duvnrlan, para ve znman j raf etU. 
ren birer şey olmıyacaktır. Bu d1J1t 
varlar, terkibi maddelerden yapıl , 
mış hafif şe~ ler olneakhr. Bu dn o 
varları, fnlırikalıırunızdn çabucak. 
yııpnea~ız Ye söküp takabileceğiz. 

Bu meseleden bahseden Nev)or • 
kun büyük gazetelerinden biri: 

- lstikbnlin b~lıca silahı, hava 
bomhalorıdır. Biz, yüksek binalarn 
değil, en milkemmel .bQ.mbalnra muh 
taç olacağız. 

Diyor. 

GARiP BiR MEST.EK 

Scrlcvhny1 görenler, bu garabetin 
de Amcrikayo ve bilhassa Birleşik 
Devletler Aıneriknsına ait olduğu • 
mı her halde, çabucak kestirip at• 
makta hakhdırlnr. Diyebilirlı kt, 
bu diyar. garabeti. bir patenin ile 
kendine mal etmiştir. 

lşte gnrobetln bir tanesi daha: 
Birleşik Devletler Amerikası va • 

tandaşlnnndan birisinin, dunya~ ı 

hiç p;5ri.ılmem'iş lıir rnc lcki var • 
dır: Mendil sallamak. Bunun için 
ismt de: Mendilli adımıdır. 

Bu "mendilli ndanı" her gün, 11k 
şnm:ı kadar. Nc,·york rıhtımın•ta 

durur. Her 'apur harekrt edince, 
mendilini sallomıya lınşlar ve hı 
hareketinde vapur sözden knybolıın 
L'aya kadar devam cc1cr. 

Mendilli adnrnın bu horcke:i de• 
l.iığinden dt'i'iildlr. BiHikis, yal 
kolunu oynııtnıak ,~e ynzın güneş -
ten, kışın soğuktan mütccs~ir olm ' 
mukabilinde bolcıı para knzıımr. 

Malüm yn.. :'.\ olcul:ırı olnnl:ı-• 
bir kı mı, nhbmıı kadnr ~cllr, on· 
ları geçirir, ondan ı;onrn ela '\0 3Pl" • 
daki yolcular mendil salladıkça. ()n· 
lıır da sallnrnı)a mecburdurlar. Ki • 
misi. uzun uzadıya mendil sallnmal 
tan \'orulurlar. Kimisi rk ııcele is 
ı;ohlbidlrtcr, İşte, bu nezaket ve se'· 
gi vn:r:ifosinl, rınro mukahilinde hı 

mendilli ndamıı E?Ördürürler. 
Tuhaf değil mi? \'npurlordan, mı 

rok men.dlll•r salJanırl"n. onlar 
bıı odam, tek lıaşına, hasretler yol 
lor. 
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\:'UrUillller. 

Adalar ~<aymakaını değişti, al ı 
• 12~:.. tı:medlğln alt,amı h3tırhyamı kaymakam vekalet en1rıne ahndı 

onıw. .\nkara, 21 (Vukıt mulınbirin. ~t Başarın Akçakoca kaymakam. j 
Alt kattaki nlona ı;lrdll •r. 
Uenıc salon kapı mm dısında 'ı' 

ılı. 

Tiyen • Jio ile Temuı;ln ı.11rşı k .ı r 

l)ıı oturJular. 
ıtonuşuyorla.r: 

- Bcktlly bu gece bıınıya ;el · 
cck mlT 

- E\'ct. <klccek.. hem de bf' .ı 
11ldilımeğe. 

- O halde b:!!!I b:ırada görm~l 

doğnı değil. 

- O geürkl'n, &en ııu per(lenln n.r. 
k:ısına. tı:ı l•l.ınırsın? 

- Sarın saldıra.c!l';"t z 1'TI'le prrdc. 
nln nrkasınd;ı:ı f·r!ı.r ve !;'lrtl.ı ~ın:ı 

tı:ırdırım. 

- U~ğtm da ~ari.lırn edec.cl<. Se... 
clıı Beh""tııyla uz.un bo,ıu bopı1"!1'\ 
ı.ıı meyd.ın ~er.o~:, l tem ''ll. ÇJ.ııkli 
o dtiııyanın en me~'ıur vu:-uc·ı! :u~'I • 
d.:lndır. Göı.le kıış ııraınn :!:ı. la,rll'l 
l.~Ucslnl yere dUşllrü\'erlr. 

- lUer:ı'• etmtı ! llenl;n Kellem ko. 
J;ıy kolay yere dJ mez. 

- U~[;ım nou gebertne!cte 'J:'I'. 
clkmlyecektır. Ond:ı.ıı sonra Ş:ı.n;. 

h:ıycb kıılm:ı.ma: do~nı olmıyM l• .. 
burnd::ı!l az klıı,mıılry:rr.. 

- E'rer btenıen, Jııp'ln.)nyn bir 
lıkto döneri~. 

- Orada beni ele \-er u~z mısırı? 
- Bunu ancak lcahpe nıhl:ı bir 

adam yapabilir, Şimdi ben de ııenln 
elinde.) un. Aynı ~eyi ııen de benim 
b:ı.kkır.üb d:ı.UnJblU: in: llıı:lem~d 

benim bütUn sırlarıma ,'{ıkıf ın? Böy. 
le oldoğtı halde beni ele ·crmty ırıı .rn: 

Hen de kendi memlekctlm:ıe ıınııa 

bu insanlığı go tGrıneyl va.~'1 dlvo • 
runı. 7,ataıı nrtık lıı~rp da bltmlııtir. 
Hnsynnın mnğ'IOp ol rnk rıldığı bu 
davada lkl!lllz.ln de rolü bltmı, de. 
mektlr. 

'.l'lyen • Fonun göılt'rl p!ırıldadı. 
- O lınld~ 1o0'l:lz gıızet~cl. lol de 

dndandan ı;ıkıırablllrlz, Pıı.lmt onoıı. 
in d:ı nnlaıırrııık mllm'rthı olncalt mıl' 

- E~et. O çul< değerli bir tnı,'1Uz 

polis hafi~ t'Jlclir. O da benlnılc b~ra. 
blLC 

\llrdım Cller. 

- ltlrl benim en sıımlml arl<a.cb den) - Buldan kaymakamı Ba- lığma, Viilô. KurUzln Re~ad:!ye • 
l'.iıın. b~cltin K!!.rgmm Başkile, Kara- kaymakamlığına Mekki Kes.kin n 1 

_ ~mı. ıraıınt, 6enı yenen bir ar. burun kaymakanıı Huiki Metının Llı.dik kaymakamlığına. Necat Ba:,; 
ı.n.:aş... ATpa~aya, Anamur kaymakamı raktann Torul kaymakamlığına 

- Hayır, Ben o:ıa hiçbir um:ıo 1lısan Özalpın Hozata, Karaisalı Rıza Aksuyun Adıyaman kayma
kaymakmu Naci Akatm lğ'.iırn lrnmhğma, İbrahim ErgUnUn Kn. 
:::iütçliler kaymakamı Sadri Artu~ n4"nJı kaym:ı.ka.mlığm3, Faruk On 
cun Kiğı, Gördes kaymakamı Ha. derfn. Pazarcık knymakamlığınn. 
:it Gökkaya."Un Kurtalana, Şarktş· Osman Tolganın Yeşilova kayma. 

~ cnllmcdlın. 

l - Sızdığın geceleri nnottun mu'! 
- O get e:er ıııli tcsnıı. nen en (oli 

lı;liğll':l 7.amnn bile aklımı, muhııkc. 
memI kaybetmedim. 

- Her !\rhoı; böyle söyler, böylt! 
JU:;Unnr. İ\•hintn yenmediği !\imse 

ı rok1or. 

- Şimdi bu llfları buak!ı.lııu, ·rı. 

len • 11·0: Clraz dıı lten:1lml1.den b.ıh. 
seclellm: ıııı.nh•n, sen bıı.na söz ver. 
ını,uıı .. "H!lrp bltlncc füısynya gide. 
rlz.., dt'::nlst,a. \.rtı:. harp blttl .• rol. 
lcrimlzl oynndık. S:t.hnelerl k~pJ.dık .. 
dönme!; !ilrll.!11 ~f'ldl. 

- Şanghllydulrl l:ilerln bitti mi f 
- ı,ıı .. mnnlarımıa hepıılnl tamlıle. 

dlm. HörUlrcel< l!!lcrlm kalm:ı.dt. Bir 

la .lınyrnalmmı Muhterem Vezne- krurı1ığıııa, l!'lvi Pınarın Anamur 
daroğlunun Naz.imiye, Çumra kay kı..yma.knmlığmıL, Şükrii Yamnoğ- ı , 
makamı Kemal Ereni.n Patnos, La- lumu: Cihanbeyli kaymakamlığı • 
pik kaymakamı Fnhrettin Akınıu ua. Cemal Tarlanın Mihalı~rk kay ı 
Şcmdınli, Şemdinli kaymakamı Şa. make.mıığma, Zıya Kasnakoğlunun 
dan Altıokun Pasinle-r. Nizip kay. Bozcaada kaymakarnhğma Nezi- I 
makamı Cevat Yurttasm H:ızan, hi l'ümayın Meriç kaymakamlığına, 
Saray kaymakamı Ha.kkı Öneyin Burhan Aslrnnn Karnhunm kay • 
Keban, Kırıkhan kaymakamı 11::.h ınaka:nl·Snıa, T"~l.r Almınnm ~e· 
mut Kemal Gürlek'in Posafö. İs- yftgazi kay:mal:a."!llığma, Cem3l J 
keııdenın kaymakamı Mchmcı; Be. Bn~o.ranın Sındrrgr kayrruıkam!ığı
lek'hı Mur::ı.diyeye, Hadım kayma- na, Fevzi Taı:lxı~n Sa:ray kayma· , 
kamı Melih Yulukun K9.rhovaya, l·:lmlığın::ı., Namık Berkin Lapseki 
Acıpayam kayrr.ak~tmı Sait Koksa- kaymak::?.mhğma, Hakkı Ulken'n 1 
lın Sa.sona, LUleburgaz kaymak9.· Beyşehir kaymaksmiığ'ına, Nihat 

rek dU .. :n3nım mr .• onan de"& hesabını mı Ferit GüryUcelin Tuzlucah~na, Alpın Siitçüler kııym:ıkamlığınn, 
sana görüderer.e~lm. Posin'er kaymakamı Hakkı Bay - Vc·fki Erldirkün Adıyaman kay- ! 

- Kimden bahııt'dlyor un'l kalın İı;kcnr1erun, Arpaçny kayma. mak?.m!ığına. 1 

- S"n billl"fi\'I b•nl"ll ı · ı tt ıen ba.b. kamı Bcdıettin Sannlm Prnarba .. ı Ertuğrul ~üreri.n Datc;a kayma _ ' 
t:ettiflml. o ı;;:-ıhtr ın .ı:-..ıı aellT.ndesfn. Kurtalı:ın kayıruıknmı Hilmi Tu~: kamhğınn, Derviş Clgiltepenin Il- : 
den bahsediyorum. B z. Jupony:\ya. ceıfn KemP.IpaŞaya, Rızan kay~nn. gnz kaymakamlığına, Ihsan Ata -
ml'lğlflp oldnk. Fnknt, Belrtay, bir kamı Şakir Cenabın Gördese, Ci- kanın Gümüşhacıköy kaymnk"llnh. 
Japtın roııuı;un.'l hh>blr 7.am:ın m ~. hanbeyli kaymakamı Hamdi Orhu- ğma, Şevket Yurdakulun Koz2.n 
lup olnmıı.z .. ve olmıyacakhr. nun Çc~me, Soson kayma.karnı Na. k:ıymak:ı.rnlığma. Kemal Etf.zer.n 

il Öktemin Kınkhnna, Muradiye Diki i kaymnkamltğma, Nurettin 
kyaıu.a..k:mu Bedri lllıanrn B~hc~ye, Hazarın Bı!itlan kaymnkrun!rğ.na, 
Iğtirr kaymakam: Cclfıl fagmm hen 1'~ihat Tuzgt'Jtln Cumra kayma!:c:m 

- - Onun Japon casmın oldııı;'lln. 

dan emle mı~t'11' 

- Şilphcslz. Uurb:ıyın kll:ıl•Unilo o. 
dnlnrımız lrorşı ltnrşıy::ı idi. Bir gece 
sıırhoşkl'n vücudunu ıırııştırdım. •. sır. 
tında bir ;Un~:: k ık-r..:ı'lı rc .. !m gör. 

ı!am. Zaten ond:ı.n li1ıheleıı~tlm. 

Hunu g(,rüııce dnpon oldu~unn bllk. 

mettlm. Çfinlı:U Jnp:myada tanınmış 
aile ı;ocoklan dilnya.ya gııllr ge!;mı:! 

• lCdl gllnlllk iken • rtıhlrıler t-ırıı. 

fmdan t::ıltıll edilir ve ırtl rına blSy 

va Ere~"i.si"le, B::..~dl kaymakıımı lığına. SadtJc Artu.kmacm ~al'k?~ -
Ahmet Koc"~m LUle1nırgaz9., Po • in kaymnk:ımlığınıı , Mustafa GU -
sof l nymak'11llı Cahit Ortncın :.!us ne~in Hndonhan kaymakamlığına, 
tara Kem:ılpaşaya, Beyşeh!r kay. Süleyman Recep Meykutun Maı:ka 
makrun! Fehmi Kayan:n Havzıı:;:a, kaymakamhğınn. Şerafettln Dav
Adalar kayma.k:ı.."U Şevicet Altın • rnnm Uhıburln kaymakamlığına 
alevin Ş 1eye, Nazimiye knyma:!ia- Havza kaymakıunı °Cemil Çalmı~ 
m1 Celnleltin ünsalm Çineye. Zonguldak mektupçuhığuna, na.k

ngaz kaymakamı Agah Erozanm len veya yeniden tayinleri: Jünı . 
Dilvana, Datça lrnymakamı Fehmi mu '"ahit 0 1masma binaen GUmliş-

ıe birer resim yn:ııhr. Bornkın Baykana, DlkHl kayma. hncıköy k'!yma.kamt :Mazlınr Bnş. 
- o hnlde Temuçln ı;oı, tehlikeli krum Vednt Özd~m Sürmenelc, cinğan, Silrmene kavmakann Rı\ • 

bir ndıımdır. Rıı .. ynJ n dt :ı •lliğUne ~fallmra k:ıymııkanu Eşref Erku - znn D!ncer, Şile kı:tvi'.r.akrunı Ha<:im 
b:ı!oıır u, crlt~nı hurblyeuln pllnltırr. tun A d.nlara, I\uvan, &~,.nada ik~ymakamt S;liı
ıu beliti de o ı;:ılmı,tır. Birinci kaymakamlrk kursunda l1otün Uner, Çal kayma.kamı !' •. n. 

- Ben de ondan §Uph"lendlın. nı. muvaffak olan maiy::t memurla- cim Arda Ve Adryamruı kaymnk3m• 
rlle nııhiyc müdürlerinden Kcm"l Ş l t 1 .. U kr.1 t · rlncl ordunun p: \ ıl:!rını cıtı:ı ıı:n:ııı _. ev t! noz n ve a e cmnnc a· 

lıulA yııkal.l:ı::n.ıJJ. J{utb~şın Çal knyma!mmlığmn, Ne lııırnf\lan tensip edil:n;fltir. 
------------------------......-

- :Yattığı ~erde enak falan bn • 

- t~ı am , ben B:ıntayı ;obert.. 
meden öcllmll nlam:ım. Htılbukt o 
mC51t>ğlnln ''erdiği gayretle bu mel. 
un ad;ımı '.ıkıılnyıp hiıkfi:ıı 'e te!I • 

llm ctinclt 1 tıyecelt. O z:ı -n 1n Bek. lama.dm mı': 
tay bizi de binblr lfllrn. ve ynlaııla. - lluyır. Ucru o ba c.·rnlu Qal.n:ı,. 
ele \ 'erecek. 1'}n ke. .. tırmeyl bGnlm 

•A t tbl' t , ti ö ıı., ;) ıınımla tutar mı? Şi:n:llye t;;ıı. 
pwnımı a ,, e mc.t r. O I• ·pcğl 

:, t 
1
• • T . dar ı;ol,tnn daponynyıı. göndermiş • ti 

gc er t .-. 'n Jııra omıı~m ı d"ı r.l.ı ı tir oıılnrı. illi 
da:ıd:ın tıknrırız. ''e bld!llle mcş;- ıl ' K 
olm:ım:ı.sı lt;ın ondan ı'.lıı so.ı alırız., ı -ı;, l't, Guudernıc:nis ol aydı, Jıı. ,t 
on:ı b ~kn t.ırfö hUrrj.)et verc.n ;)JJ , pm eri. nıhnrbls l "l.t:ıs ord;:ılal'.I. 

- PckC.l.!l. ı· ilırlnl ı.nbul <'diyorum ı nın iç yüz.Unu biz bcrlı:cste:ı l~ l bi. I 
~*~ l llrlz., lddi mı ortnyıı. ıı.tnalllr mly.

1 
Blıt CASUSUN SON DAKIKALAUI dl? 

Dahıı fazla l<:ınu,ıımndıla.·. J - Bl:rJm crkAnıhnrbl.)enlıı çok bU. 
Uuh~edcn akseden bir 8 es, Hckta. 1 ) Uk gnfüıll görUlm ,rnr. Urıı.n dllk 1 

>an gı ldlğlnl haber \'eri.) ordJ, Nlt.olnnın blrçclc Y:'lbltlerl kurııuna 

1 
Uşnl• kapıdan b ısını umttı: dlzdlrmesl elbette bo~ıımı. değildi. 
- Bektay sizi sonıyor, «an! - Ne ı!P- olııı~ geç kal'llıı;lar. Ja.. 1 
- Buray buyur :ın,. ponlıır her ~eı-e el ntmıl} \ il ltuslnrı 1 
1'emut>in derh:ıt perd~nın arkıı.ımıı. cnııeviden vurnıu., bulu'l.ıyor. 

~ıklandı. Belrt:ıy dişlerini g-ıcırıl:ıtnrdl;; lıo • 

Tiye'! • Fo ona bir hnnt"r uznttı: nıurd:ındı: ' 
- Onunlu ı;llı\h5ız do~ıişm~lt teh. _ nugtın mi!tarekr oldu. )Unn 

ilkelidir. Dlldmt et.. sulh fmzıılaııao:ık. il ·r şey blum a • 
Tcmu~in lı:ı.nçerl ıı.ldı, leyhlmiı..<lc. ı~al;;:ıt, e.nl ı nl ki. io~lir. 1 
Biraz onrn iB .. ktny 1ç0 rlv girdi: gtn .. ~ıınl U•, bcıı :rıl ı;on:-a Jnpwt. : j 
- Bu gece barın knpıın'tl!Lsı orta. )t~yı ge.ne ~cneceğlz. 1 

lığa bir ncı;c lzllk 'erdi. S •ıl m 0 n'< _ Olabilir .. 
rttlm, Tiyen • Po: Gözlnrlrnl7. her ı Ti ır • - Bıınn ln:ınmnlı ın, ) l"n • o. 
ı::ece Sf'nl s:ı.hncde gllrm .. ğ .. nh,'lıt-c,b. ı:uı. ordalıırı, Jap:ınyılyı gün'.ln b!rl.n 
Hu ,gece seni gllrml'drn uyuynmıya, 
cağımı nnlııdım. de ıııa ~ınıı etm ·ğe n n Jlçrnl .. tir. Fn. 1 

ımt bc:ı, o kııdar uuı'( bir ı;llnll belı;. • 
- l>en de bö~le bir ı;...-~nin h~ı,s . u~ccrlc ımdıır sabırlı bir lnHn dl'!ğl. 1 

rı•tlnl • cklyord,ım. Ke,kl bu nmte-nı ıım 8lı Tcmurlndl'n intikam olırS!lm 1 • .... .. • 
get·e eri sık sık ol'l!I da bf'n d bira1. 1 JııpOD.)D}"J yenmiş gibi gurul.ı. ııca. 
nl'f Dl"!ITil. 1 ğtllL 

Rektay lu.v.ı•ll evine ~lrer gibi. ı. 81 11 lil 1 t'k ı k-' - r , ş en n ı anı n mıı.ğa ..... 
lonıın ft!'lt köıı"',1'11' l'-ı:I u ~1irU Jli \'I' kışm:ık, cnln için bir r.ıı.ıı.I e!leridlr. 
hlr koltuğa oturdu. ll:ın:ı. ı.nlırsn,, :nnıt~m•d sJlh olıı ·or .. , 

- D:ına bir pe~cıı ver b'llı:ıılım. rlnt!:ın h l'llh·en bu z·wallılırr hıra. ı 
- Ne o? Sal.eye 111ı,ıun bir lns:ı. • l 

l lrnlıın artık. Znt~ıı onhr nn ı'lk":n'3 

M OD O R ı "y ET I N DEN : 
Kibrit fabrikam için 8,fağıda yazılı şartlar altında erkelt. kadıı 

\·e çocuk l~i alınacaktır. 
l - 'fı;okmll fabrlku işçllerlnc I§ g.ınıerl parasız sıc:ık o::e yeme~ 

verilir. 
2 - Ccrctler: 

ai Erl<ck t~llere: 
Normal mesaJ saaUan !çfn erkek 1.§çllerc yap'mhc:ık l§lr. 

mnh•yetın..: gore sa.ııt bB.§ınıı licret h~ablle gUndc 100 kuru§tan 17u 
kuruşa kaıfar. 

b) Kndın ffiç.llere: 
Normal mesai sae.tları iç!.!! kndm ~;:!lımı ynptınlacak fşln ma 

h!yetıne göre 75 kııruştan 110 kuru!}a kadar. 
c) 12 ~ındao H! ynşma kııdıı.r olıın crk+>k \'C kız çocııklıırn: 

Normal mesai saatları için çocuk lşçılere saat b~şı Ucrctı he. 
sabll-ı C.5 kuruş. 

d) TahmJI ve •rıııııı~e, avlu ısçilerl: 
B:ı l>abil ~!erde çalışanlara l§in mahiyetine 

tan 1'10 Jruruç:ı ~euar. 
eı Fıı~l.11 ıncsı.ıi llcrcllcrl. 

Koordlnıuıyo;t Heyeti kararlyle Cnbrika:ıın gllnde yapacağı 

3 saat.ık fa~a çal~malaruı % 80 zammı na.ve edildikte normıı..ı me
sai lh 100 - 170 l:uruşn kadar ücret alan bir işçiye 1150 den 25L 
kuruşo. kndrır. 75 - 110 kuru~a kııdar alan hır f§çiye ııo - J6t 
kuruşa kadar, 65 kuruş alan işçiye 9~ kuru~; 150 - 170 kuru~a 

kadar aınn ışçiyll 220 - 2:i0 kuruşa kadar gllndclllt vcrllecc:tUr. 
3 - Kanun! vergiler lşçllere ait olmak Uzere ticrctıcr, fa"l)rika da 

21.'Ull2 MUA~IEJJESİ 

Londra 1 Sterlin 520 

Nevyork 100 Dolar 130,70 

C.?ncvrc 10') Frank 30.03 

.Madrlt ıoo Pez:etıı 12.84 

Stokholm ıoo 1.sveç kr, .n.16 

~SBAM \' fc\B\'lLAl 

· &:vveııu.Bugtı; 

l!tramlyell "t,5, 938 20.45 -.-
titr. Ergani %5 933 22 26 -.-
%7 1/ 2.933 T.borcu Tr.29.80 -.
%7 1/2 933 T.borcu tr 3 23.30 -.-

% 1 V2.933 I.borcu u.s ı3.3{) -.-
Sivas • f.l~ruıo l 

Sl\'as • Erzurum 2.7 
o/o :), 93" H.ıı7~tall 
%7, l94.1 D.Y. 1 
%7. 1941 D. yolu 2 
ADl\dOlU 0, Y l 'tD 8 

Anadolu D. yol•ı % 60 
Merkez banknsı 
Anadolu D. Y. MUm. 
ı, bankası nama 
lzınfr Esnat • Ahall B 
:mar Bankuı ı:ııase 

,uıan çimento 
o\ııta:ı çtmento mQeııs\I 
Şark de~lrmenleri 

İttihat değtrmen. 

l', ıı:ömUr mı><Jen. 

% 8 1.. oonoıan 
l'Urk U. Tiyatro 
tııt, Umum Sll;orta 
Şlrlcetlh8yrlye 

Şlrkell!ıııvrıve temetuı 

Rıhtım tahvili 
ht. Su tahvili 
L!t. Su tıi.sM. 

19 3!. - -
~0.-05 

"1.60 --
19.95-.-
19.65-.-
51.1){1 -.-

30.75-.-
153.--.-

5:?.- -.-
15 -.-
8.10 

:ı:.ı.--

12.80 -.
"1.30 

5.--.-
27.75-.-

ı".--IJ•.--
69.M.-
29.- -.-
25.--r-
ao.---
15.50-.-
510-.-

6.- - - 1 
Tilrk borcu l'r. I -.- %.t.B~ I 
Borıa harici altın liyah 1 

Dt1nk1) Rogtln kU 

R~nc.'liyo 29.80 29.60 
Kulçe aıtm gramı 4.20 4 20 

w -·r:"°'" 

.... 

r 

YALNIZ. 
':; 

GÜNDE 

\nanı\ınaı gibi görünüyor. 
su. ia\lat, · 

. T 1ECRÜ~'E. E.tl\tt\Z. 
sızzf.l 

Ancak bir hafia zarfında buru· 
şukluklarındnn kurtulmuş ve blr çok 
seneler gençleşmiş blnl~rce kadın 
hayrandırlar. Clldl kendi tabii ve 
kıymetli - BIOCEL - gençlik unsuru 
ile besleyJnlz, cıld ecrlan tazeleşir 
ve ı;cnçleşlr. cBIOCEL· . bütun dun
yada tanınmış Viyana Un!versıl." ı 
profcsoru or. SteJskal 'ln şayanı hay
ret keşfidir. Şlmdı, Jlfmbe renkteki 
Tol:alon kremi terklblnde BIOCEL 
\'ardır. onu her akşam y:ıtnıazd:ı.n 
evvel tatbik ediniz. Siz u~urken 
cildinizi besler ,.e gcnçleştırlr. Gün
dlizler için de be-yaz rcnktckJ To
l:alon kremini kullanınıı:: • Siyah 
noktaları crıtlr. açık mcsı.ı.mclcrı 
sık.l:ıştırır "e bir lmç &tin zarfında 
en donuk ve sert bir cildi yumuşa
tıp beynzl"tıp kad fe gibi ~umuşatır 

Ki YE iŞ B N KAS i 
!{:;,..il!< T ... S;\ ?'TU f 

Hes~o!arı 
19.ı.2 '"":t"HAl\ltv& l'l .• ANl 

KEŞ11lE1.f.H: ! Şııh3t.. • 

lR)'l& t "tu.tıtOL t! (ktn. 

clt.ı'ŞrUı tarlhlertode 

rapılrr. 

üU m.fVl!tlYEı..l:au 

1 adet 2000 Llr&1U • 2000- lJnı 
1 • tOO(l • - WoG- • 
1 • 75C • - ıeoo_ r 

'· liOO. -~. 
lO • 
4C • 
~ • 

W'J • 
20( • 

~ 

100 
!)( 

~ 

ıa 

• 
• 
• 
• 
• 

-~. 
• ı00o.- • 
- 4ôOo..- • 
- 600o..- • 
- 2000- • 

<wımAT()n 

nın bu gec" peycu içme'!! çol• garip 1 

1 
it rlnl, şuorlıırını kıı vhet--nı, ı:ıvııllı. 

ılr~ll mlf 
I
• ln rdır. ·Gn ise, 11.in\·nnın en tehlllie. 1 

- •ll gl'r.e klbnrlı~ım tuttu Şang • 
hnyılıı ~·ok oturan lnrı'.\nlıı.r b!S,Ylc lil. 1 il l'ıısusl:ırlle ın lc:ltl"lr.ve alı!!~ 
bıırlaşl\Or ve lçl,llerln de C'I klb . ıııutlıl5 lılr ad'l•U'lı•ı? OnltrLın Uç nl. 

mal> c:::ın ~ \kı'Jır mı? 

blll tnlimatnam,,..slnde y~zılı hükümlere göre her 15 gllnde bir udenlr, 
4 - İ§çller. yatacıdt yerlerini kendileri tomln ederler. 
5 - Talip c•Janl.ırııı Bliyükdcrede BUyülı:dcre • Bıı.h~köy yolıı Um 

riııdeki Kıbrıt fabrikası mUdUrlyetine ntifus tczkerelcrl ve attı totog 
rafla beraber müraca&t etme eri ilan olunur. 

12,30 Pro;:ı-ram 12.33 Şarkı ve tUrkü
.cr 12, i5 ajans 13,00 _ 18,30 Şarkı ve 
tUrk!ller programının dcvan:ı.ı. 18,00 
Pros-rnm 18,03 Radyo dans ork~tı'O. 

Halid Ziya Konuralp 
lKL~Uİ 01.IUtAHt DOÇI.?'ı."11 

Beyoğlu lstıklfil Caddesı Elhıı.mra 
;.p:'lrumanı ı Numarada 

Ht'r ;ün ilğlcden sonra ı ye kadıı.r 
'J cteıoo: 12201 

rını. on pahalı mı lç.ne:t loıtıyor. 

Ti~l'ıı • ı o ll':'flğıı s~_,ıcnıll: - l'ıınhn. ynltı.n vak~ im.dar 11en 

- Gize iki 1.:ı.ılch i'e)l'll getir.. de b~nlm gibi d \f hilyor.t.ın! ''Bu R.. esvı•yeci, tornacı, 
1'..::-ı'• içl.11 l'i gf'tlrdl. Blrlnl ncıc • • ıl ımlnn ze!ılrln~ip olJlrellm . ., l'n. ' 

ta~·~· diğerlııı rlJ lıııııı uıncı \"erdi. , Jmt ''b!r<'r hl11'r lplr b'!~'1\lım .• " dl. 
Tel,rıır 1,.- [lııırn dı~ııın çıktı. yorılnn . Şlnıtll hep ini t ıbllye ct.:nıık 1 alınacak 

rezec; 
O ı;• cc bu ;ılood:ı. dJ.n,,a;ıın en fl!ı:d s'ln'.I n"rd"n ı;-elıll ~ ı' 

nıuhlm ve tchlll<eli bir can:n:ırının 1 - :]l'r ' y lıltt !ğl itin .. rnUt'\rrkc>yl I·"'brl' ı a1 ~ 
1 

~ mu eden dıılrelerdo Y~l!'obrik~ tamirb<ın"sindc mA.ltlnlst 
b ğıızl:ııını sı kıı.rarl:ı.şt:ırı!mı,tı. U. ,;ııfh tnlcln etti~! lı:ln böyle düşünU • ,. ,. Ye runkinı et tnuaVInl olarak çaiıl'm:ık üzere birinci srı11! tcııviyeel, to ... 
ak tetikte d::•:.ıyor, l'i "n • Fo ne ı )orum. Onlnn öhlUrm"kten ne çı. racı ve irc~cciyc thtl~eg vardır. Fabrikada yıı;ıılncak imtihan netice 

l ıop"e:ıf"ını, fcır n"reden ba,tıyıı~lhnı ı' l.ııc.nlc? Ne lı:n~n <'~!?ız? 1 ' ı d " t ki ., s. " c gus crcc.e crJ eh~.;rctc göre mna, veyıı sııııt başı Ucretıerl taylı:; 

cluı<ıııı ıyordıı. - U:ırn~ıın enini<' lıirllkte R ı . rdUecektlr. Talip olanlıı:-:ı: vesaikile blrlikt~ Bllyü~t!·redeki Kibrit fah 
Hektn.y k"d !ıl bir vuJı-nb nllı. 1 ''ıı~n gllın"miL lçlıı. on!arı iti ı::n et. '" r kası mlld lrıvet_ine mi!rac:ı.ntıarı i!A.n C'hın·ır. 

" 11' ho~lttı: j mCli)IZ, 1-~ "'""r onlıırd:m lılrl nrbl."St ~~D~R!!ml~~E".:ıs:;:;ı:mr.:!W&'l~E~~Sl.JiiiM:ı53:EiiiWiialZI 
•"nn C\lnde..'<l içkiler nıe:,h:rne. ı ıaılmn ,arın tel<r r Ş:ınt:h'.lyı~ d():ı. -

;• ı.ı I• l.. llı:>rdt'll çol;; ılnha nf'Cls. Senin ı nıft p c•ı•ıtı r,a nı m, bıı.:ılnrın tıı. 
1 r ~c, in ı:Uul, 'M CI\ • l<"o ! HM dl, zatın tı.l b'llrlı. 

ı •'fthl d.,111,r 't'lhr. Bu ıı•t,'l•ıı ı~~ 1 • 
m"k 1 th orııın. 

(Devamı \ 'ar) 

Zong'Jldak Belediyesinden: 
Altmı,şa.r Ura avlık llcretll Uç belediye zal)ıt me"llurlu~ yeri aı;:ıktrr. 

Poı ·t. evsaf ve şereltlnt hııiı olanların 30.7.9t2 tarıhıne k clar evrakı nıUs. 
bHc~erl!e bcleolyemtzc mlirncııatlo.n. {7569) 

sı 18,415 Fasıl .heyeti 19,30 Program t 
19,4.5 Serb'let 10 dakika --ıo.55 Hlcaz ı---------------
makaınındıı.n ııarkılar 20,15 Radyo tdrnr Y<•llıırı \le l'M&BU/ 

gazetesi 20,45 Bir haık tllrküs:.ı öğ"re bııı;talıkları nıUtelıns.'llAı 

nlyoruz 21,00 Ziraat tak.tıml 21,10 Dr. KEM AL ôZSAN 
Şarkı vo turkUler 2l 30 Konu,mR 21, 
fi Rlyn .. etlcl1rnhur bandosu 22,3() Avdet ve b:ıatalıırını kabule 
Haberler 22,50 kapanı§ . 

1 
baŞlanıı~tır. l~yoğJu tst1kh\I 

C'ad. ~o SSO Buran Pıl7.nrı UııtU. 
~· irıiZS~~r.!T<'I: 4128" "la:C~~lii:lm 

~
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"LOKJ1AN HEKl!tl L~ ~· Dr. Murat R. Aydın ~4 
" F ~ ~) 

1 • UAiltı.tYE: &IUTEHASSISJ ~· ~ GOZ HEI'1Ml (;f 

1 
Ulvnnynlo 104 • <! ~ tk'yoğlu Ponnakknı, imam •oka!§~~ 

ımı11yMt> 'NUltlerl: 2 S. llTeJ• 2ı•n<ıt'.t ~ l'llo. 2 Trl• 41G!i.il ~ • . . . ...v. l4.. .... -. ... -. ......... ,:r~---...................... .-. ............. -. ... .-
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.. ~~·~~ ... ~~~ ...... ~ ..... ~~~ 


